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 ابوروأ ىف ةيوسلا نككرحلا
 ليشيم ىرنه : فيلأت





 : صيخلت

 نيب اميف ةيناثلا برحلا بوشن عم ابوروأ ىف ةيرسلا تاكرحلا مايق أدب
 - ١ ماسع ايلاطيا ىف رمالا ءىداب ىف تناكو ١6 0 اا ىماع

 .٠ 155 ماع اينالأ ىف ترهظ

 ا!ومساقو « مهماكح ملظ نم اوناع نينطاوم 2 تاك رحلا هذه ردصم ناكو

 ٠ مهتيروتاتكد نم

 ع نم نورجاهي ةيرسلا ةمدخلا 0

 اعوضخ  اهضافخناو اهعاقترا م ىف عضخت تاكارخلا هذه مهسأ تناكو

 2 ىنيلوس وبسومو رتته نم لك ةسايسل ارشابم

 مهسسأ تعفترا ١955 ماع ةشيحلا ىنيلوسوم ىزغ امدنع : الثمق
 ٠ ةمواقملا تشمكناو « ةيتسشافلا

 تلءاضت ١9558 ماع خيئويم رمتؤم ىف رلته محن امدنع لاحلا كلذكو

 جراخلاو لخادلا ىف ةمواقملا

 صختنت اهنأل ةيقيقحلا ةيرسلا ةموسفملا ىع تسيل تاك رحلا هذه نكلو

 قلخد ىبنجالل سيلو < مكحلل اولصوت نينطاوم لع نيرمذتملا نم ةعامج

 ٠ لاوحالا هذه

 تاعامج نم أشنت ىهق « ةيرسلا ةمدخلا » وأ ةيقيقحلا ةيرسلا ةمواقملا امأ

 ٠ مهدالب لتحا ىذلا ودعلا ةبراحمل ارس نونوكتي

 ىلوالا ةيملاعلا برحلاو , نويلبان دهع ذنمو اميدق ةكرحلا هذه تفقرعو

 كلذ ناكو 2 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نابأ اهطاشن رهدزاو ترهظ نكلو
 ٠ ةليوط اماوعأ ةقطنملا هذهل اهلالتحا ءاقب عم ابوروال اينالأ وزغ ةجيتد

 ىهنيو اهعم قفتي نأ ثيلي ال لودلا نم ةلود لتحا اذا ناكف نويلبان امأ
 ٠ اهنع لالتحالا



 ١9589 - ١9560 نم ةيرسلا ةمواقملا

 ةمواقم اهلتحا ىتلا لودلا ىظعم ىف تماق ايوروأ وزغب رلتمم ماق امدنع

 ٠ هئايعاو لتحملا ودعلا ةأوانم ىلا فدهت ةيرس

 تااشنملاو فادهالا عيمج ببرختب موقت ةيرسلا ةمواقملا هذه تناكف

 تناك امك 2 اردغ هدونجو ودعلا طابض لايتغا ىلع لمعتو ٠ ةيركسعلا

 ءاقلحخلا دمتو « اهرشنتكو فحصلاو تاروشنملا عبطت و « ةحلسالا عتصت'

 ىرسشيج دادعاب موقت تناكو ٠ مهتابلط ذيفتتب موقتو ةميقلا تامولعملاب
 ربلا قيرط نع تادعاسملا ىقلتت تناكو « ءالمعلا نم نيلذاختملا لاتقتو
 ٠ ىجلاو رحبلاو

 لامعآب موقت تناك ةيرسلا ةمواقملا هذه نا لوقن نا اننكمي + كلذ ىلعو
 , مهل اسماخ اروباطو « ءافلحلل ةقيدص تناك امك « بيرختلاو سسحتلا

 ٠ ىرلتهلا رامعتسالا رهظ ىف ةكوش تناكو ءابوروأ نوزغي امدنع

 ةروكذلملا ةمواقملا تققح له نكلو ةيرسلا ةمواقملا فادهأ ىه هذه

 ؟ رلته اهلتحا ىتلا دالبلا لك ىف فادعالا هذه

 3 ةيئالا فورطظلل اقفو ةباجالا فلتخت اتهو

 : هالبلا ةعبط فالتخا . الوأ

 حاجنلاو , اهلامعأب مايقلا ةمواقملل رسيت اهتعيبطب ةيلبجلا دالبلا دجن
 ٠ اهفادهأ قيقحت ىف

 ٠ تامواقملا هذه ىلع ءاضقلا لتحملا ىلع بعصي امك

 : ةشيعما ىوتسم فالتخا ب ايناث

 حاجن ىلا ىدؤي ضفخنملا ةشيعللا ىوتسم نأ نايحالا بلاغ ىف انل رهظي
 ٠ عفترملا ىوتسملا اذه ىف ةميق لقأ لجرلا ةايح ثيح « ةيرسلا ةمواقملا
 ةيقرشلا ابوروأ لجر ةايح نه ىلغأ اكيجلبو ادنلوه لجر ةايح: لاثم
 ىطسولاو



 حماستلاو ةوسقلا اتكاث

 ىلا ىدؤي فنعو ةوسقب ةيرسلا ةمواقملا تاكرح عمق نا لتحملا نظي دق
 ادانع الا اهديزتال ةوسقلا هذهو فنعلا اذه نأ الا ٠ اهنم صلختلا
 : ةبالصو ارارصاو
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 نم ةئيرب الود ىزغ رلتع نأ ىرت « هددصب نحن ىذلا باتكلا ىفو
 لالتحا وهو دحاو فدحه قيقحت ىوس كلذ نه ىغبي نكي ملو « يبنذ ىأ

 ٠ ةمواقملا قيقحتل ازفاح اذه ناكو « عمجأ ملاعلا

 ةدابا ىلع لمعيو 2 ةيرصنعلا ةقرفتلاةيرظنب نمؤي رلته اندجو ؟ريخاو
 + ةايحلا قحتسيال هنأ ىرب رشبلا نم عوذ

 ايقالسوغوي ربتعتو + لودلا نيب ةيرسلا ةمواقملا تافالتخا تأدب انهو

 ٠ قحب ةيرسلا تامواقملا اهيف تماق ىتلا لودلا نم نانويلاو !دنالوبو

 لثم عورأ برضو 2 ةيرسلا ةمواقملا ىف لوالا رودلاب وتيت ماق دقف
 تادرض مامأ دمصو « لضانيو دهاجب نأ عاطتساق . ةبالصلاو ةلوطبلل

 ٠ رصن نم هيلا وبصيام هل ققحتىتح 2 ودعلا

 همدختسي الذاختم ايزاهتنا ادحاو اليمع اهيف ودعلا دجي ملف ادنلوب امأ

 ٠ ىسنرفلا ناتيبو ىجيورنلا جتلسيك لعف امك . ةموكح ليكشت ىف

 رع ا # #

 كرامتادلا لثم ةيجولوكيس ةمواقملا تناكف ء ةنيدمتملا لودلا ىف امأ
 34 اكيجلبو هدئالوهو

 دحاويناملا لجر لجأ نم لجر +05٠٠ مدعي ايفالسوغوي ىف ودعلا ناكو
 تناكف ٠ نيعاص عاصلا رئلتهل نودري اوناكف « ةمواقملا لاجر ناوتي ملو
 ٠ ةعافش الو اهيف ةمحر ال سورض برح

 هو ا# <



 نزوت ىذلا سايقملا ىهو « ةينطولا تارورضلا نم ةيرسلا ةمواقملا نا

 5 شيعي نأ قحتسي ال لب 2 قرخالا بوعشلا مارتحا

 ٠ ودعلل دليلا ميلستل .

 نييكيرمالا فطع بسكل ناقباستي رئازجلا ىف وريجو نالراد انيأر مث

 . هقرتقي ىذلا بعشلا نيبح ىف ةمصو لايجآلا ىدم ىلع ىقبي راعلا اذهو



 ةماع ةرلظن

 تقو ىف ايسامولبد رصنلا اذه ناك ءاوسس ء ارصن رلته زرحأ املك

 ةرطيس نم ديزي رصنلا اذه ناك املكو ء برحلا تقو ىف ايركسع وأ ملسلا
 مغرو ةيتطولا ةيونعملا حورلا فعضأ ىذلا رمالا ايوروأ ىف ىزانلا

 ةليمعلا بازحالاوتاموكحلا ةنواعمب ىزاغلا اذه اهب موق ناك ىتلا ةياعدلا
 نوكيف ةينلع ةروصب انايحأ لحتت ةضراعم هلك اذه لباقي ناك , ةلذاختملا
 كلذو ءافخلا ىف ةضراعملا هذه نوكت ىرخأ انايحأو ىروفلا عمقلا اهييصنق

 هيلا ويصي ىذلا لمالاب اهدمب ةيبزعلا ةيوقتبو ةحلسالا نم ةدعلا دادعأب
 ةحناسلا ةصرفلانيحت نأىلا ودعلا نكواتت ةضراعملا هه تناك دقو , ءافلحلا

 ٠ ةيضاق ةبرضب هيلع ضاضقنالل

 , اهشويج ترهق نأ دعب اهرمأ لع ةيولغملا بوعشلا ةدارا تلجن دقلو

 دمتعيال ناك ىذلا رصتنملا ىزاغلل عوضملا ىلع اهتاموكح تمغرأ نأ دعبو

 بصتغملا اذه ناكف « ةديقعلا ىلع اضيا دمتعي ناك لب بسحف ةوقلا ىلع

 . ةيسايسو ةيعامتجا ةروث ةماقالو ابوروأ ءانبل ديدج ماظنب موقي هنأ ىعدب

 ىلا جاتحتال ةفولأم لئاسو مدختسي ىزاغلا ناك هفده ىلا لوصوللو
 ضيوفتو عقاولا رمالا لوبقو مالستسالاو لذاختلالئاسولا هنهنم ء دهج
 ٠ ةنه ىوقأ وه نم ىلا صخشلا ريصم

 قدفغيو ةقومرملا زكارملاب نييلوصولا ىنمي بصتغملا اذه ناك امنيبو
 مم اييساق ناك امك هبيذعت نم ريثكلا نوناعي ىرسالا ناك + معنلا مهيلع

 ىرقلا مدهيو نئامحرلا مدعي ناكو « مالستسالاب نونمؤي ال نيذلا نيتنعتملا
 اهتعاظف نع عمسي مل نوجسو تالقتعم لخاد سنجلا ةدابا ةيلمعب موقيو
 * لبق نم

 اهتلواز نآ قيس ام اريثكف , اديدج ارمأ تسيل اهتاذ ىف ةمواقملاو

 اهنبش ىتلا تاباصعلا برح : كلذ لاثم , اهرمأ ىلع ةبولغملا بوعشلا

 ىف تنوكت ىتلا ةيرسلا تايعمجلا كلذكو ٠ نويلبان شويج دض نابسالا

 اس ايفل ل



 ايسسور ىف لاحلا ناك كلذكو اهريغو 0 قىراثوبراك مسا تحت ايلاطيا

 كلذكو ءنويلبان شويج دض ١481١1 ماع ىف ةيرس تايعمج تنوكت امدنع
 , كارتالا ملظ نم ررحتلا ةلودلا هذه تلواح امدنعايب رص ىف لاحلا ناك

 ىع تدمع دق اهرمأ ىلع ةبولغم تناك ىتلا لودلا عيمج نأ ىرن كلذبو

 * ةيرسلا ةمواقملا ةكرح ىلا ىرخالا

 تامولعملا ةفاك هنم ىقتسنل هدحو ىضاملا ىلع دامتعالا نكميال كلذ عمو

 هي تماق ىذلا حافكلا امأ ٠ طقف ريمضلا ظاقيال ةليسو ىضاملا ناك امناو

 تايلمع نم ةيلمع لكل ناك هنأ ىنعمب الخترم احافك ناك ةيرسلا ةمواقملا

 اهلوأ ىف لشفت ىتلا براجتلا نع جتني هتاذب امئاق اصاخ احاقك ةمواقملا

 1 1 ٠ حجنت نأ ثيلتال مث

 ارظن نيقباسلا ترباخملا لاجر نمو ىمادقلا طابضلا نم قرف تنوكتو

 نسيردلا اهنم جرخ ىتلا ىلوالا ايالخلا ىه قرفلا هه تناكو ء مهتربخل

 ٠ ةديدجلا عمجتلا ةكرح ىلع نيفرسثملاو

 ملو « ءافلحخلا ةحلصلل تمظن ةيسوساج نع ةرابع ةمواقملا ةكرح تناكو

 كلذنم دعبأ ىلا اهصاصتخا دتمإ لب بسحف دحلا اذه دنع ةكرحلا هه فقت

 ونوكيل ةدعلا نودعي « مهرمأ فشك مدع لع اوصرح نيذلا اهدارفأ آديف

 هريمص نم ىحوب لمعي ترف لك ناكو ءافلحلا مدخي ىذلا سماخلا روباطلا

 ٠ ضارغالا نم ادرجتم
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 ريثكلا ناكو نطولا ريرحتل اينطو احافك اهرمأ لوأ ىف ةمواقملا تناك

 اودع نكي مل ودعلا ءاج امدنع نكلو ٠ هاوس نود فدهلا اذه ىلا نولمعي

 فرتعي ال ايسايس اماظنو ةديقعو ةيرظن هعم لمح امناو طقف ايركسع
 ٠ ةيبرغلا ةيندملاب

 دسصض هتماركو ناسنالا ةيرمل احافك ةمواقملا تناك اذه لجأ نم

 ٠ ةمشاغلا ةيروتاتكدلا



 ىنعمب لالتحالا ةرتفب لودلا عظعم ىف طلتخت ةمواقملا ةرتف تناك اذاو

 لبق لود ةدع ىف تأدب دق ةمواقملا نأ الا « لالتحالا عم تأشن ةمواقملا نأ
 ٠ 9958 ماع برح

 رشع ةعيسب برحلا ليق 91١:؟5؟ ماع ةمواقملا ةركف تأدب ايلاطيا ىف الثمق

 ىقترا امدتع ١9159 ماع ايناملآأ ىف ةمواقملا ةركف تأآدب كلذكو « اماع رشع

 ىلوأ تضاحخ ةمواقملا شويج نأب لوقلا نكميو ةسايرلا ىلوت ىلا رلطته
 ٠ ايناببسا برح لالخ اهكراعم



 ةيرسلا ةكرمملا

 ةرابعلا نم حضتي امك ءرملا اهيلا مضني ةمظنم ةيرسلا ةمواقملا تسيل
 فقوم هنا «؛ صاخ فقوم نع ةرابع ةمواقملا امنا ء « ةمواقملاب نالف قحتلا د

 مايقلا وأ لمع ذيفنت ىف ةيغرلا ىلا ناسنال مقدي ىلقع فقوم وأ « ىركف
 ٠ ةرطاخمب

 ةراتف «2 ةفلتخم الاكشأ تذخأ اهنكلو ةيئاقلث ةيبلسلا ةمواقملا تناك

 قيرط نع لوازت تناك ىرخآ ةراتو « بازحالا قيرط نع لوازت تناك
 برح قيرط نع لوازت تناك انايحأو ء ةيرس ةقيرطب تاروشنملا عيزوت
 + تاباصعلا

 ايوروأ ىفو ىطسولا ايوروأ ىف تمسقنا ةيرسلا ةمواقملا هذه نأ الا
 نيب ءادعلا اذه لجتو . نييلامسأرلاو نييعويشلا  نيمسق ىلا ةيقرشلا
 «٠ نانويلاو ادتلوبو ايفالسوغوي لود ىف احضاو نيمسقلا

 رودلاب ءدبلا لضفن ةمواقملا ةكرح ىف ءافلحلا نم لك رود نايب ىفو

 ودعلا مامأ نمزلا نم ةدم اهدحو تفقو اهنال ارظن ايناطيرب هب تماق ىذلا

 اريخآو 0 ىتييفوسلا داحتالا كب ماق ىذلا رودلا نع ملكتن مث 0 كرتشملا

 ٠ ةدحتملا تايالولا رود نع ملكتن

 : ةمواقملا ىف ايناطيرب رود

 , راودالا نم هريغ قاف ارود ةيرسلا برملا ناديم ىف ايناطيرب رود ناك

 لباق امدنعف + ةركفلا هذه داجيا ىف لوالا لضفلا لشرشتل ناك دقو
 سسأ عضو ىلع اقفتا 1951١ ةنمسس سطسغأ رهش ىف انيتنجرأ ىف تلفزور

 سمخ ىف كلذ ناكو ءافلحلا اهيلع ريسيبس ىتلا ةيجيتارتسالا ءىدايملل

 *, ةلتحملا دالبلا عيمج ىف ةمواقملا قرفل ةدعاسملا » اهنيب نم طقن

 . لمأ درحم ايوروأ ىف ةمواقملا تناك نيح ىف اذه

 ثا ل



 تلظ ىتلا ةلودلا هذه تناك املو , ايناطيرب نم اهناقفن دمتست ابوروأ ىف
 ىلا لوصولل لئاسولاو تايناكمالا ةقاك مدختست ةكرعملا ىف امدحو مواقت
 نواجلي مهدالب نم نيدورطملا كولملا ناكف لمالا ضرأ تناك كتذل « حاجتلا
 ةلصاوم ىف نييغارلا نيعوطتملاو ٠ ىفنملا ىف ةدرشملا تاموكحلا كلذكو اهيلا

 ىتلا ايئاطيرب ىلع اهلمأ دقعت اهرمأ ىلع ةبولغملا بوعشلا تناكف , ةكرعملا
 ٠ ةيوق ةميزعب اهدحو حفاكت تلظ

 عيشي ودعلا ناكو + نحملا اهب تدتشاو 2« ةبيصع مايأ ايناطيربب ترم
 ريغو ةعطقتم ايوروال اهتادعاسم تناك ةرتفلا كلت ىفو 2 تاعئاشلا اهدض

 تناكو ٠ ةياغلل ءىم اهسفن ايناطيرب ىف ىعافدلا حلمستلا ناكو , ةيفالك
 تارشنلا عيذتو , ءادعالا اهنسششي ىتلا تاعئاشلا حمفاكت ةيناطيربلا ةعاذالا
 ىف ةلتحملا لودلا لخاد ةيونعملا حورلا ىلع ةظفاحملا عيطتست ىتح ءابنالاو
 1١8 ىلا ةهجوم ايموي ةعاس ؟© عيذت ةعاذالا هنهتنناكف لمعلا مود راظتنا

 ءاشناو 2 اهباحصال ةلتحللا ىضارالا اوديعي نأب زيلحنالا دهعت دقو ء ةلود

 ةدايقلا تحت ةلتحملا لودلل  زمرلا ليسم ىلع  ةيوق شويج ةاوذ
 امك ةلتحملا لودلا ىف اهتاكبش ةيناطيربلا تارباخملا تداعأو « ةيئاطيربلا
 ٠ ةديدج تاكبش اهيف تأشنأ

 ديقنت » مسا تحت ةديدج ةرادا ةيداصتقالا برحلا ةرازو تأشنآو
 دادعاب موقت ىهو « اهعون نم ىلوالا ىع ةرادالا هذه تناكو « ةيرس تايلمع

 نأ اما ىهف ىرخأ وأ ةقيرطب ابوروأ ىلا مهلاسرا مك مزاللا دادعالا لاجرلا

 لاغتربلا قيرط نع ارب مهلسرت وأ ٠ تالظملاب كلذو وجلا قيرط نع مهلسرت
 نييئادفلا لاجرلا ءالؤه موقيو * رحبلا قيرط نع مهلسرت وأ « ايئابساو
 ةدايقلا تناكو « قيض قاطن ىف بيرختلا ىلع مهبيردتو تاعامج دينجتب

 تناك ايهنال ءاردزالا نيعب ةديدجلا ةرادالا هذه ىلا رظنت ةيناطيرلا ايلعلا

 «٠ ةيدجم ريغ اهتايلمع نا ةدقتعم

 موقت « ةيرس تايلمع ذيفنت » ةامسملا ةديدجلا ةرادالا هذه تناك دقو

 تاعامجلا هذه تبثت نأ طرشب اهمزلي ام لكي ةيرسلا تاعامجلا ةفاك ديوزتمي
 دقو « هب مايقلا ىف اهماظتنا تبثت نأ بحي اهنأ امك + ةلاعف لامعأب اهمايق

 ىف وتيت عم تلمع امك نييعويشلا عم اسنرف ىف ةديدجلا ةرادالا هذه تلمع
 ٠ ءادعالا ةوخالا نيب حلصت نأ اهفادحأ نيب نمو  ايقالسوغوي



 نع ةعاذالاب لاصتالا تأشنأف « ةيرس برحل ةدعلا ايناطيرب تدعآ
 تاركسعم تأشنأ امك ءاالاسرا وأ الايقتسا ناكأ ءاوس ويدارلا قيرط
 ىلع تلمع امك ةلتحملا لودلا ىف مهطاقسال تالظملا دوتج بيردتل

 ربلا قيرط نع ابوروآ ىلا لوخدلا ىلع اهلاجر تبردو كتسالبلا لبانقلا
 .٠ رحيلاو

 ايوروأ ىف ةمواقملا ةكرحل لقعلاو بلقلا مايالا هذه لاوط ندنل تناكف

 تارادالاو تاعامجلا ليومتل لاملا جرخي اهنمو ٠ نويئادفلا جرخي اهنمف
 ٠ انوروأ ىق ةفلتخملا

 اهل اهتدعاسم نم فعاضتو ةيرسلا همواقملا دعاست ايناطيرب تلظو

 اهتايلمع ىرتعا ىذلا لشفلا ىلا ةفاضالابو + تارئاطلا ددع ةلق نم مغرلاب

 ىف نوددرتي نويركسعلا ناكو ء اليلق ناك نيبردملا اهلاجر ددع نأ امك

 »6و 8# *

 ىف ايناطيرب ترمتسا ١955 ماع ليربا ىلا ١957 ماع ريمفون نمو
 ٠ ايوروأ ءاحنأ ىف ةمواقملا ةرادا ىلع اهتظفاحت

 ء ايسسورو اكيرمأ لثم لودلا ضعب تلخدت ةرتفلا هذه ىف هنآ الا
 ٠ ةنيعم لود ضعب ىف ةمواقملا ةرادا ىف ةيولوالا قح مهل نأب نيعدم

 ٠ ةيعيبط ةجيتنك لءاضتي ايناطيرب رود ذخأ ١954 ماع نم ءادتباو
 * برحلا ىف اهرود لؤاضتل

 ىف امأ ٠ نييكيرمالا ىلا برغلا ىف ةمواقملا ديوزت ءبع لقتنا مث نمو
 نييسنرفلل ناكو « ىتييفوسلا ذوفنلل ةرطيسلا تناك دقف ةيقرشلا ابوروأ
 ذوفنلل قسبتي ملو 6 مهدالب ىف لوازت ىتلا ةمواقلا ىلع فارشالا قح

 ادنلوهو اكيجلب لثم ةيبرغلا ايوروأ ىف ةريغصلا لودلا ىف الا ىئاطيربلا
 ٠ جيورنلاو

 اهتدعاسو ةمواقملا تقلخ ىتلا  ايناطيرب تحيصأ نأب رمالا ىهتناو

 ٠ اهلح ىلع لمعتو اهئاقب ىف ضراعت نالا تحبصأ  اهتئبنو



 كلذو ةيناث ةهبج حتف ىف اريبك تييفوسلا لمأ ناك هلك اذه مغرو
 اهرودب تأشنأ هذهو 2 ةيريس ةرادا ءاشنا ىلع ىتييقوسلا داحتالا لمع فدهلا اذهقيقحت لجأ نمو ءابوروأ نم ىبرغلا ءىطاشلا ىلع دونج لازناب
 ىنعمب ةيلاي تناك ةرادالا هذه نكلو ٠ ةلتحمللا ابوروأ ىف تاكيش ةدع
 ناك ةرادالا هذه نأ امك ٠ تالظملا دونج لازنا لشم ةثيدحلا بيبلاسالا مادختسا ىلع مدقت ملو « ةميدق ةيديلقت ابيلاسأ مدختست تناك اهنأ
 « ودعلا درط ايئاهن متي ىتح مهيضارآ لخاد سورلا ءاقبا لضفي ناك ىتييفوسلا داحتالا نال لاجرلاو لاومالا اهصقني

 داحتالل حبصآف « اغلاب ارثأ دارجنيلاتسس ةكرعم ىف ىصنلل ناك دقو
 ىتييفوسلا داحتالا ةسايس تناكو « ملاعلا ىف هل ليثمال ذوفن ىتييفوسلا
 رصنلا ناك ثيح برحلا دعب ةيعامتجالاو ةيمايسلا ةلاحلا دادعاب ةلوغشم
 هبلاطمو ةمظن نع عافدلاب متهم ىتييفوسلا داحتتالا ناكف , هيف بيرال ارمأ
 داحتالا لظ دقف برغلا ىف امأ « برغلاو قرشلا نيب قرفن نأ بحي انهو
 ناك قرشلا ىفو ةلتحملا لودلا نوئدش ىف لخدتلا نع اديعب ىتييفوسلا
 سشيجلا ناكف , ادماج اديدش الخدت تييفوسلا لخدت ناك دقف كلذ ريغ لاحلا
 ٠ اهيف لخدتلا نوسكسم ولجنالا ىلع مرح قرشلا عاسقب نم ةعقب لتحا املك رمحالا

 ناملالل اكيرش رمالا لوأ ىف ناك ىتييفوسلا داحتالا نآ لوقلا زجومو
 تمواق ةلود مظعأ ىتييقوسلا داحتالا حيصأ 1١915 ماع ةياهن ىف نكلو
 ٠ رمحالا شيجلا رصن ىلا مجري اذهو « اهل ليثمال ةيرس ةمواقم ودعلا

 : ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا رود
 ةيمهأ تناك اذل ةريخالا نينسلا ىف الا برحلا نويكيرمالا لخدي مل

 ٠ طقف ةريخالا ةئسلا ىف ةرهاظ مهرود

 هب تماق ىذلا حافكلا عون نأ : اهنم لماوع ةدع ىلا كلذ عجريو ةمواقملا ىف مهذوفن لق نأ برحلا لوخد ىف نييكيرمالا رخأت ىلع بترتو
 غلاب متهت تناك ىتلا ةيكيرمالا ةيلقعلا نع امامث فلتخي ناك ةمواقملا
 لقنلاو « ميظنتلاو ٠ تالالا رثكت ثيح ةيعانص يبرح دادعاب مامتعالا
 ىف ٠ ةيعانصلا لئاسولا دحوت امك ٠ ةحلسالا ىف ةرمتسملا تاديدجتلاو
 ىلع الا دمتعتال ةمدهملا ةريقفقلا ءىش لك نم ةدرجملا ةمواقملا تناك نيح
 ٠ نيعوطتملا نيب راحملا ىنافتو ةيحضت



 : ىتيفوسلا داحتالا رود

 ةمواقملا ةدعاسمو ةيرسلا ةكرحلا ىف ىتييفوسلا داحنالا رود نا
 ٠ ايناطيرب هب تماق ىذلا اودلا نع ايلك انالتخا فلتخي

 , دايح فقوم فقي ىتييفوسلا داحتالا ناك ١95١ ماع وينوي ىتح
 برحلا لبق ناملالا عم تييفوسلا اهدقع ىتلا ةدهاعملا ىلا كلذ عجريو
 ٠ عيباسأب

 لودو ادنلوب ىف هبيصن لاني نأ ىتييفوسلا داحتالا مامتعا لك ناكو

 ناكو « ايناملأ نأش كلذ ىف هنأسش ةمزاللا ةمواقللا مواقي نأو قيطلبلا

 هنيب تمت ىتلا ةيسسايسلا ةيداصتقالا ةدهاعملا ذفني ىتييفوسلا داحنالا

 ناك ٠ تبيفوسلا عم ايناملا اهتمستقا ىتلا لودلا ىفو ٠ ايناملاأ نيبو

 شيعلل اليبس نودجي ال ناملالا هلتحي ىذلا ءزجلا نم نيبراهلا نويدنلوبلا
 * سورلا هلتحي ىذلا ءزجلا ىف

 ايناطيرب لع ذخأي ىتييفوسلا داحتالا ناكف لودلا كلت جراخ امأ

 لوجيد لثم برحلا لصاوت تناك ىتلا شويجلا لولفل اهعيجشتو اهدييأت
 سوؤرل ةيطملاو بانذالاب ءالّؤه فصي ىتييفوسلا داحتالا ناكو * سيئدو

 ٠ لاومالا

 داحتالا لظو 2 رلته ةمجاه امدنع ىتييفوسلا داحتالا لهذ دقو
 ٠ دارجتيلاتس ةيناملالا ىشويجلا تلصو نأ ىلا عافدلا فقوم ىف ىتييفوسلا

 ناك دقو ء رمحالا شيجلا مزهي الأ ىتييفوسلا داحتالا مامتها لك ناكو

 تحت ةلودلا هذه لعج ىف اببس ةيتييفوسلا ىضارالا نم ريبك ءزج عايض
 ٠ ةيبنجالا ةدعاسملا ةمحر

 ةمواقملا تناك امك جراخلا نم ةدعاسملا ىقلتي ىتييفوسلا داحتالا ناكو
 ٠ جراخلا نم ةدعاسملا ىقلتت ىرخالا ىح

 رسخالا ششيجلا ماقو « لاوحالا ىرجت تريغتو ةفدلا تبلقنا امدنعو
 نم هنكمي فقوم ىف نكي مل ىتييفوسلا داحتالا زكرم ناك داضم موجهب
 دوجوب الوغشم ناكو جراخلا ىف ىباجيا رودب ةرتفلا هذه ىف موقي نأ
 ٠ هدالب ىف ودعلا



 اوناكو « ةيبنجأ اضرأ ابوروأ نوربتعينييكيرمالا ناك كلذ بناجىلاو
 ٠ مهدالب ىلا ةدوعلاو ابوروأ نم ليحرلا مهريصعزأ نونمؤي

 ناكو ؛ ىمسأ افده امهل ناك دقف ىتييفوسلا داحتالاو ايناطيرب امأ
 هذهل اققوو, كلذ ىلعو ٠ امهدالب ةحلصل. ةنايص برحلا ةلصاوم امهفده
 ٠ ةمواقملا ءازا امهققوم دادحت « ةحلصملا

 نييكيرمالا طايضلاو داوقلا نأ دجن ذيفنتلا رود ىلا انلقتنا اذاو
 اوناك مهريجغو , اسنرف ىلا نيطباهلا تالظملا لاجرو ابوروأ ىلا نيدفوملا
 ميهتغل نولهجي اوناك مهنال ةيرسلا ةمواقملا لاجر نع دعبلا لك نيديعب
 ٠ مهفادعأو مهبلاطمو

 ةمواقملا ءازا لاعف لمع ىأب اوموقي مل نييكيرمالا نأ ىهيدبلا نمو
 ناكو « اهعاونأ ةفاكب ةحلسالا جاتناب نيلوغشم اوناك مهنأ ىلا ارظن ةيرسلا
 عماطملا نع نيديعب مهنال ةصاخو ايسآو ايوروأ نوكش ةرادا مهيلع
 ٠ ةيرايعتسالا

 ىلا يهدونج نويكيرمالا لزنأ امددنعو 5 ةنس ربمقون 8 ىفو
 ىتثيف ةموكح كارتشا ىلع دامتعالا مهمده ناك , ةيلامشلا ايقيرفأ ءىطاش
 ٠ ةضراعملاب لاصتالاو

 كلذو اعيرذ الشف لشفو لاصتالا اذه فشكتا ام ناعرس نكلو
 كيرشو ىسنرفلا لوطسالا دئاق نالراد اوسنارف لاريمالا ةنايخ بيبسب
 ةيكيرمالا تاوقلا لازنا دنع 92١؟ ماع ىف نالراد ماق دقف « ناتيب لارنجلا
 * رلته بناج ىلا فقوو مكحلا ىلع ىلوتساو بالقناب

 انف ابك ذيك

 : امهو 2« اسنرف ءازإ نيتقيقحد نمؤي تلفزور سيئرلا ناك

 لوجيد اهسأري ناك ىتلاو ىفنملا ىف تناك ىتلا ايسنرف ةموكح نا : الوأ
 اذا الا ىسنرفلا بعشلا لثمت آل تناك ةبراسص»ملا اسئرفق مسا تحت
 ةيكيرمأ تاوق لازنا ىف تلفزور ددرت اذه لجأ نمو ءاتفتسا ىرجأ

 د 166ه



 ىلع بعصلا نم ناكو ؛ تابارطضا عوقو ةيضخ اسنرق ىف

 ٠ مهطوطخ ةيامح نييكيرمالا

 اهتناكم ديعتست نل اسنرف نأ ةقثلا مامث اقثاو تلفزور ناك : ايناث

 روتاتكيد رغصم الا سيل لوجيد ناو «لوالا فصلاىف ىمظع ةلودك

 ٠ ةيلودلا ةيعويشلا ديؤي فرطتم ىراسي هنأ بئاج ىلا

 دادتماو ةيرابمعتسالا لودلا ءاقب ىف ضراعي ناك تلفزور نأ امك

 ٠ ةهتحصب عمطقت مثاعد ىلا دنتسيال اذه هققوم ناكو 0 برحلا دعب اهدوجو

 اك # *خ

 ةلئاع نع نيبضار ريغ اوناك مهنأ امك « نالراد ةناتخ نم هوقلت ىنلا سردلاب نيرثآتم رذح ىلع نويكيرمالا ناك ةيلاطيالا ةمواقملل ارظنو
 ٠ نيحلا كلذ ىف ايلاطيا ىف مكحلا ىلوتت تناك ىتلا ىوفاس

 ء ةمواقملاعم ةيسايسو ةيركسع تاقالع اكيرمأ تماقأ دقف لاح ىأ ىلعو
 تايلمعب مايقلل ارتلجنا اهتآشنأ ىتلا ةرادالا هبشنت ةيزكرم ةرادا تآشنأف

 ىلع وأ ةرادالا هذه ىفظوم قاحتلا ىف نولهاستي نويكيرمالا ناكو

 بتكملا اذه عورقف تلخدت ام ناعرسو . ديدجلا بتكملا اذه حصالا
 اذص ناكو 2 اهيق ترشتناو ةلتحملا ابوروأ لود عيمج ىف ىجيتارتسالا

 تاوقلا لوزن دادعا ىهو ةمخضلا ةيلمعلل ةدعلا دادعا ىلا ىهري لخدتلا
 .٠ مهيلع اضورفم ناك ىذلا ةيكيرمألا

 انت اب امك

 ةمواقملا ةيذغت اهيلعناكف ايناطيرب لحم اكيرمأ تذخأ ١955 ماع ىفو
 ٠ اهمزلي ام لكب اهديوزتو اهحيلستو اهليومتو

 ناكو 2 ةيلامشلا ايقيرفأ ىف ىسنرفلا شيجلا حيلستب اكيرمأ تماقف
 ةنواعم ةدحو ؟٠٠و ةبراحم قرف ىنامث ىلا نيمسقم لجر فلآ ؟ه هماوق

 ٠ مئاضبلا نم نط نويلم *« بلطتي اذه لك « ايوج ابرس ١5 كلذكو



 هيلويا1؟ىفف « اسنرف ىف ةيلخادلا ةمواقملا حيلستب اكيرمآ تماق امك
 ةكبش ءىشني نأ هيلع ليكو لكو اليكو ١ نويكيرمالا دفوأ ١951٠ ماع
 ىلع اهنم لك ىوتحي اقودنص فالآ ةتس تلسرأ امك رخالا نع ةلقتسم

 ٠ ةريخذو نيومتو حالس نم تالظملا دونجل ةمزاللاا تادعملا

 1١1514 ةماع نع ليربا ىلا رياني نيب ةرتفلا ىف اكيرمآ تماق ايلاطيا ىفو
 ٠ ةحلسأ نط 3775 اهنم نط ١758 لاسراب

 دقف ةيبرغلا ابوروأ ىف امأ 2« ةيقرشلا ابوروأ ىف لاحلا ناك اذكه

 ىري تلفزور ناك « ثرشت ةسايس نع فلتخت تلفزور ةسايس تناك

 اذه زاح دقو « ىتييفوسلا داحتالل ةيقرشلا ابوروأ كرت لضفالا نم هنأ

 دوي ىكيرمأ لك ناكف ٠ بورحلا دهز ىذلا ىكيرمألا بعشلا باجعا ىأرلا

 ةثلاث برح يف لوخدلا تلفزول بغري مل ٠ رلتح رهق دعب هدالب ىلا ةدوعلا
 ةبغر تناك امك ذوفقنلا قطانم ميسقت ببسب ىتييفوسلا داحتالا عم

 لشرف
 نامورت ضفر لشرشتو نيلاتسو نامورت عمتجا امدتنع تسبادوب يفو

 رصبت مدع ىلع اذه لد دقو ء هفلس اهرقا ىتلا تاقافتالا ىق رظنلا

 نييكيرمالا ءالؤه ناو ةصاخ « ةسايسلاب مهلهجو مهرظن رصقو نييكيرمالا
 تادعاسملا هذهتناكو + ىدملا ةديعب تادعاسم ةعئاجلا ابوروأ ىلا ١ ومدق دق

 ةيبرغلا ابوروأ ىق ترشتنا ىتلا ةيعويشلا راصنأ هسفن تقولا ىف ديفت

 مهيق تشفت نيذلا ابوروا لاحر نودعاس اوناك نييكي رمالا نال كلذو

 ٠ ةيعويشلا



 ةيروتاتكدلا ةمظناألا ىف ةيرسلا ةضراعملا

 كلذو ةيروتاتكدلا ةمظنالا يف رمالا ءىداب ىف ةيرسلا ةمواقملا ترهظ
 ةمواقملا نم تريغ برحلا هذه نأ الا ٠ نيتسب ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لبق

 ٠ روطتلا لع اهتدعاسمو

 ىسايسوماظنل ةيلخاد ةضراعم نع ةرابع اهتيادب ىف ةمواقملا تناك دقف

 : لئاستن انهو « ننطولا ءادعال ةيلاوع ةمواقملا هذه تحيصأ مث 0 ملاظ

 ؟ هةنطو ءادعأ عم نطاوم دحتنا نأ ىناسنالا ريمضلا لبقي له

 اوناك ةينيلوسوملا ايلاطيا ىفو ةيرلتهلا ايناملأ ىف ةمواقملا لاجر نكلو
 اسهب نونمؤي ةديقع باحصأ مهنأ ثيح ةيحانلا هذه نم نيئثمطم نيئداع

 ٠ ىنيليسومو رلته مهف ةنوخلا امآ مهدالبل نوصلخم مهنأ ىهو



 ىنيلوسوم مكح دهع ىف ايلاطيا

 9١؟5 ىماع نييف ٠ مكحلا ىتسشافلا بزحلا دلقت امدنع ةمواقملا تأدب
 لودلا ىلا اويهذو ايلاطيا نم ىتسشافلا ماظتلا ءادعأ جرخ 551١و

 لإ 38 اهومس ةديرح سيسأتب ١511 ماع سيراب ىف اوأدبف

 فطع اوبسكي نأ ةيمستلا هذه نم نوقدهي اوناكو ٠ ةيشافلل ىداعلا
 ناكو ٠ ةفيحصلا هذه اوذبن نييعويشلا نأ ريغ + ىبوروالا ماعلا ىأرلا

 ةيشافلا ءادعا نيب قافولا مدعل ةجيتن كلذو « لشفلا ةكرحلا هذه ريصم
 مجنت قلأت بناج ىلا اذه 2 لاملا ةصاخو ةمزاللا تايناكمالا دوحو مدعلو

 « ايوروأ مصاوع ىف ىنيلوسوم

 لعفلاب متو ةيشافلا ءادعأ نم نوب رقتي نييعويشلا أدب 1 ماع ىفو

 نأ الا اذه ٠ ايلاطيا ىف لامعلا رثئاود ىلا ارس اهلاسراو دئارج ةدع عب
 ىتلا ةيضاقلا ةبرضلا تناك ةشبحلا برح ىف ىنيلوسوه تاراصتنا
 ٠ ةيشافلا ءدعأ تباصأ

 ةصرفلا ةيشافلا ءادعأ نورجاهملا دجو 2 اينايسا برح تعءاج امدنعو

 اينايسا ىلا مهلاسراو , عوطتم فالآ ةسمخ ديئحت ىلع اولمعف ءةحنئاس

 اهلسري ناك ىتلا ةيلاطيالا تاوقلا وكتارف دعاس ناكو ء وكتارف ةيراحمل

 ٠ ىنيليسوم هيلا

 , ةيشافلا ءادعأ نيرجاهملا لامآ ىلع تضق ةبرض وكتارف راصتنا ناكو

 ةميزهلا تناكو ١998 ماع ىف ةيسورلا ةيناملالا ةدهاعملا رصنلا اذه ىلت مث

 * نيرجاهملل ىريكلا

 , تابرض نم ةيشافلا ءادعأ نيرجامهملا 'ىلا هجو ام لك وه.اذه نكي مل

 ىنيليسوم ىلا ارتلجناو اسنرف برقت ةجيتن ةيضاق ةبرض كانه تناك امئاو
 وه ةلواحملا هذه نمث ناكف 0 رلته عم 'برح ىف لوخدلا نع هدعب نيلواحم

 ٠ ايوروأ ىخ ةيشافلا ءادعأ راثدنا



 ايناملأاو ايسور نيب تاقالعلا تعطقنا نأ ىلا نوحفاكي نورجاهملا لظو

 ىلا نويعويسشلا لوحت ةأجفو 2, تييفوسلا ىضارأ ىلع رلته ىجه امدنع
 ىقلي ىتايلوت ىعويسبشلا ىلاطيالا ميعزلا ناكو , تسشافلا ءادعأ
 نم تنكمتو « ايلاطبيا جراخ ةمواقملا ةكرح تمخضتو : بطخلا وكسوم ىف

 عباطم ميقت نأ تعاطتساو لب ايلاطيا لخاد ىلا ةيرسلا دكئارجلا لاسرا نم

 ددع غلب ىتح اهددع دازو عباطملا هذه ترشتناو ء اهسقن ايلاطيا ىف ةيرس

 ٠ ةخسن فلأ نيعبس عزوت تناك ىتلا خسنلا

 ةنيدمب ١9355 ماع ىف عقو ىذلا بارضالا نأب ملسن نأ نكمي ال كلذ عمو
 ءوسل ةجيتن ناك امناو , ةيرسلا ةمواقملا .لعفب ناك وناليمو اوئنجو ونيروت
 « يتسشافلا ماظنلا فعض ىلع بارضالا اذه لد دقو ٠ ةيداصتقالا ةلاحلا
 ٠ ماظنلا اذه مده ىلع ةمواقملا دعاس هنأ امك

 ويلوي 59 ىف ينيليسوم طوقس ىف لضف ىأ اضيأ ةمواقملل نكي ملو
 كلم صلخت نأ دعبو ٠ هنع هؤاقدصأ ىلخت وه ببسلا ناكو ,ء *١925 ماع

 همايمتمما هجو تقولا سفن ىفو ةمواقملاب متهي أدب ىنيلوسوم نم ايلاطيا

 ةموكح ةطساوب رلته همكحيو ايلاطيا لامش ىلا ايلاطبا ميسقت ىلا اضيأ

 ٠ ءافلحلا ةمكحيو ايلاطيا بوئجو , ولاس ةسائرب ةيتسشاق

 ناك رصتلا اذه نأ ريغ , اهقده ىلا ةمواقملا تلصو ىتيليسوم طوقسب و

 مزهي مل امللطو , ايطارقميد اماظن ايلاطيا ىف ماقي مل املأط رقتسم ريغ ارصن
 اتوقمم اماظن براحت ال تحبصأ ىتلا ةمواقملا رود ىلجتو رهظ ائهو +« رلته

 نم ىلامشلا ءزجلا لتحي ايبنجأ اودع براحت تناك لب بسحق اهدلب ىق

 عقو ىذلاو ةيلاطيالا ةموكحلل اسيئر ناك ىذلا ب ويلوداب لاشيراملا

 قوفقو ةمواقملاب فارتعالا ملعب ارمأ هه 5555 ماع ءافلحلل انلاطيا مالستسا

 ارمأ اتاود لاسشثيراملا ةيلاطيالا ةحلسملا تاوقلل ماعلا دئاقلا ردصأ كلذ
 تسشاغلا ءادعأ لظو ٠ تارماظمب مايقلا لواحي نم لك ىلع رانلا قالطاب

 ٠ ىتيليسوم مكمل اقفو نوجسلا ىق

 دعبو مكحلا ليوناميا ايروتكيف كلملا لزتعا نأ دعب ١9545 ماع ىفو
 تلوحتو ىمونود ةموكح تلكش م امور نم ويلودان لاشيراملا جورخ

 , ىنطؤلا ريرحتلا ةئنجل اهنم تفلأتو , ةينلعلا ىلا ةيرسلا نم اروف ةمواقملا
 ىف كارتشالاو ةيكلملا ديؤي مهضعب : اهسفن ىلع ةنجللا هذه تمسقنا مث
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 ءافلحلا ةدناسمل ارظنو + كلذ ىف ضراعي رخآلا ضعبلاو « ويلوداب ةموكح

 تاجحرأو عقاولا رمالا لوبق ىلا ريرحتلا ةنجل ترطضا . ويلوداب ةموكحل

 ٠ ةيكلملا ةلأسملا ىف ثحبلا

 تحت ناك ىذلا اهلامش ىف امأ , ايلاطيا بونج ىف ىرجي هلك اذه ناك
 بيرختلا لامعأ دنع فقت ملو ةلوطبلا لامعأب ةمواقملا تماق دقف رلته مكح

 ىلا لتحملا ىناملالا نششيجلا عم اهتضاخ ةيلعف كراعم ىلا تدمع لب ٠ لتقلاو

 ٠ داليلا ريرحت ىلا تلصو نأ

 تلظو :١95 ماع ترهظ ىتلا ىلوالا ةيلاطيالا ةمواقملا نأب لوقلآ نكميو

 ىتلا ىمه ةمواقملا هذه « نمزلا نم ةدم حالسلا نم ةدرجمو لاملا نم ةمورحم

 نأ ةيرسلا ىف اهتشاع ىتلا اماع نيرشعلا ىف تعاطتساو : تلجتو تعدبأ

 ايلاطيا عنص ىف تمهاس اهنأ امك « ةروثلا ىلا ىلاطيالا بعشلاب مفدت

 ٠ ةيرحلا معط دالبلا تقاذأو , اهيضارأ ةدحو ىلع ةظفاحملاو , ةيطارقميدلا



 رلته دض ةيناملألا ةضراعملا

 نم ايلاطيا ىف ةموأقملا نع اريبك افالتخا فلتخت ةضراعملا هذه تناك

 نأ وه كلذ ىف بيسلا ناكو ٠ اهفادهأو اهريسو اهتاروطتو اهتعيبط ثيح

 ماظنلا ناكو ٠ ىتسشافلا ماظنلا نع امامت فلتخي ناك ىزانلا ماظنلا
 وأ ماظنلا اذهل ودع لك ناكو . اهتأشن ىق ىهو ةضراعم ا ىلع ىفقي ىزانلا

 لقتعا دقو ٠ لاقتعالا ركسعم هريصم نوكي نل هئادع ىف هبتشي نم ىئاح
 دفنلو 21938 و ١98 ىماع نيب ةرتفلا ىف ناملالا نم افلأ 7١ نم رثكأ
 1556 , ١95 ىماع نيب ىناملا فلآ 2٠ ىف مادعالا مكح

 لامجرلا نم ىتح وأ نييقيقحلا ةمواقملا لاجر نم اعيمج ءالؤه نكي ملو
 * ليقتسملا ىف مهيلع دامتعالا نكمملا

 تاراصتنا نأو ةصاخ ةمواقملا ةكارح لش ىف هريثأت عمقلا ةدشل ناكف

 نم ةمواقملا تمرحف ملاعلا تلهذأ ةيلاوتملا ةيركسعلاو ةيسامولبدلا رلتح
 ماظنلل ةمواقملا تلظ اذه لجأ نمو ٠ ماعلا ىأرلا ىف ىدص اهل نوكي نآ

 ب ةايحلا ةيق بدت ال اذسج تناكف , روهظلا عيطتست ال ةدماج ةركف ىزانلا

 ناكو 6 ةمزاللا تايناكمالا نم ةدرجت ةبرس تاكبش ضعب كانه ام لك ناكو

 نم ادودحم اددع مضت تاعامتجا دقع ىلع ارصتقم تاكبشلا هذه طاشن

 عابضلا ىلا ايناملايىدؤيس هنأب نونمؤي اوناك مهنال رلته لتق ىلع نيرم"انملا
 مهدراطي نيذلا صاخشالا ةدعاسم وه مهتمهم لكت ناكف نويعويشلا امأ

 بارضالا ىلع نوصرحي اوناك امك نيلقتمملا تالئاع ةدعاسمو . سيلوبلا
 ىلع مهتابجاوب مايقلا مدع ىلع نيينفلا لامعلا نوضرحي و « قيض قاطن ىف

 . اديفم ريغ لمعلا نوكي ىتح لبكالا هجولا

 ىلا ةهجوم تاغل ةتس نم ةيرس ةفيحص عبط اهنم تالواحم ةدع تمتو
 « لاسرالا تاطحم قيرط نع ةيرس ءابنآ ةعاذا اهنمو , بناجالا لامعلا
 لاسرالا ةطحم فشتكا ( وياتسمجلا ) ىناملالا ىرسلا سيلويلا نكلو
 نف اصخش 1106 لك نفعل 5و « ةمدختسملا ةرفشلا زومر كف عاطتساو
 ٠ نمحالا رتسكر والاب ا ىرسلا سيلوبلا اهامسس ىتلا ةكبشلا



 ةضراعملا دعاس ىذلا ءافلحلا نيب نم ديحولا وه ىتييف وسلا داحتالا ناك

 « ةيتييفوسلا ىضارالا ىف ةيناملا ةيعويش ةموكح ءاشنا لواحف « ةيناملالا

 هذه تنوكتث دقو ةرحلا ايناملال ةينطولا ةنجللا 1957 ماع ىف العف تلكشو

 هذه تماقو ؛ تخربلوأ لثم نيرجاهم نييعويشو دوتجو طابض نم ةئجللا

 « تاركسعملل ةصصخم تناك ىتلا + ةرحلا ايناملأ ) ةفيحص ءاشناب ةنجللا

 ٠ اينالأ ىلا ةعاذا هيجوتب موقت ةنجللا هذه تناكو

 نوف لارتجلا ةسائرب طابضلا ةطبار تنوكث ١9549 ماع ريمتبس ىو
 رلته طاقسا ىلع اولمعي نال ىناملالا شيجلا طابض رابك اعد ىذلا زتيلديس

 فيص ىقو + تادحولا داوق نم لكل تاباطخلا لسرت ةطبارلا هذه تناكو

 اسنرف ىفو طابضلا ةطبار ىلا سولوب نوف لاشيراملا مضنا 1155 ماع
 نيبراهلاو نيرجاهملا اهيلا تمض ةيبرغلا ابوروال ةرحلا ايناملأ ةنجلا تنوكت

 * شضيجلا نم

 هنأ ضعبلا نظ دقف ةيتنطستوربلاو ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ةقالع نع امأ

 ناتسينكلا ناتاه نأ الا ىزانلا ماظنلا عم نيتسينكلا شياعت رسيتملا نم

 نوجتحي نيدلا لاجر ضعب ماق ذئدنعو , نيدلل ةضهانم ةسايسل اتضرعت

 تضبق نأ ةجيتنلا تناكو « مهريغو دوهيلا دض تذختا ىتلا تاءارجالا ىلع

 تاركسعم ىلإ مهب تلسرأو نيدلا لاجر ضعي ىللع ةيرلتهلا 5

 ةدرولا ةعامج لنم ىزاتلل ةضراعم تاعومجم نم ءايرئالا ةقيط لخت ملو

 دس ةحضاو تلجت ىتلا ةضراعملا امأ ٠ وزي رك ىدان ةعامجو ءاضيبلا

 مكح مهيف دفن مهنم فالآ ةرشع نأ ثيحب نييركسعلا درمت ىهق رلته

 اوناك ةدايقلا ءاسؤر نأل كلذو عقت نأ ةيركسعلا ةدايقلا تداكو « مادعالا

 قئاف حاجتب هلامعأ تللك امدنع نكلو « رلته تافرصت نم نيمئاشتم

 , هيلع نودسحي ال زكرم ىف داوقلا ءالؤه ناك هلك ملاعلاتلهذأ تاراصتناو

 ناكف رخآلا ضعبلا امأ , نسلا غلبي نآلبق ىشاعملا ىلا ليحأ مهضعب من' نمو

 ٠ نجسلا هبيصن

 ىف هقتافرصت ىف هتظالغو ىزانلا ةوسق نأ وه رخآ ءىش كانه نأ امك

 اوأر نيذلا ناملالا طابضلا راكنتسا ةراثا ىف اييس تناك ةلتحلا ايسور

 ٠ رلته لايتغا مهضعب ررقو دودح اهل ةيركسعلا ةعاطلا نأ



 جربئفوتسا نوف لينولوكلا طايضلا دحأ نكمت «, ةلشاف تالواحم دعبو

 نأ اررقم ناكو ةيقرشلا ايسورب ىف ةماعلا ةدايقلا رقم ىف ةلبنق عمضي نأ

 حارجب الا رلته بيصت مل ةلينقلا هذه نأ الا .ء رمثؤم دقعل رلتح رضحي

 ٠ ديدش رعذ اهنم هيباصأ امك

 كيب لارنجلا مظن دقف + ةقئاف ةرابهمب مهتطخ اودعأ دق نيرم“”اتملا ناكو

 وهو جربتيل ةدمع ةسائرب ةيندم تايصخش ضعب نم ةنوكم ةتقؤم ةموكح
 * رلدروج ديسلا

 : ىهو ةعبرأ فادهأ قيقحت ىلع لمعت ةطخلا هذه تناكو

 ٠ بزملا ةداق ىلع ضبقلا ب الوأ

 ٠ سيلوبلا لاجر ىلع ضبقلا ب ايناث

 ٠ حالسلا نم موجهلا قرف ديرجت ب اثلا
 ٠ ةعاذالا تاطحم لالتحا ب اعبار

 قطانتم لوح راصحلا برشب اورمآف تام دق رلته نأ نورم'اتملا نطظو

 . مهل نيعبات دونج ةطساوب ءارزولا

 لاسشيراملا ةسائرب نيلرب يراخ ةطبارملا تادحولا ىلا رماوالا اوطعأ مث

 ىلا ارمأ اوردصأو ٠ ىناملألا ششيحلل اماع ادئاق هونيع ىذلا نيل رثيو نوف

 رميد عنقي نأ عاطتسا زلبوج نأ ريغ ٠ زلبوج ىلع ضبقلاب رميد نادنموكلا
 , ةماعلا ةدايقلا ىف رلته غلبي نأ هتم بلطو « هيلع ضبقلاب مايقلا مدعب
 ةرماؤملا هذه تءاب لعفلابو «ء درمتلا ىلع ىضقي نأب ىزانلا ميعزلا هرمأف
 مادعالا مكح ذيفنث رمتساو « صاخشأ ةدع ىف مادعالا مكح ذفنو , لضشفلاب

 ٠ نيلرب ةنيدم سسورلا لوخد ةليل ىلا

 عمقلا نال ايناملأ ىف اعيرذ الشف تلشف ةيرسلا ةمواقملا نأب لوقلا نكميو

 ناملالا اهلذب يتلا ءامدلا تناكو ٠ افينع ناك دالبلا دوس ناك ىذلا ديدشلا
 ٠ ايوروأ ىف ىزانلا مئارجل اريفكك ىه

 هناك 6 هنن



 ةيبرغلا ايوروأ ىف ةيرسلا ةكرملا

 , ىزانلا ماظنلا ىف نوضراعي ةلتحملا قطانملا ىف نينطاوملا عيمج نكي مل

 ةضراصملا ىلا مامضنالا اوعيطتسي مل سانلا نه تاثف ضعي كاتم ناكق
 : ىه تائفلا هذه تناكو

 ٠ بصعتلا دح ىلا رلتهب نيبجعملا - الوأ

 ىتلا بالسألاو مثئانغلا نم قزرلا نع نوثحبي نيذلا نيلاتحملا ب ايناث
 ٠ مهيلع اهب دوحي ودعلا ناك

 ناكو ( لافال لثم ) نييلوصولاو نييزاهتنالا نم ةسايسلا ىفرتح ب اثاث
 اكرم مهدالبلققحي هعم نواعتلانأ نودقتعيو رلته راصتناب نونمؤي هالؤح
 * ديدجلا ابوروأ عمتجم ىف ازاتمم

 ملاعلا ىمحيل الا ءاج ام ىزانلا ماظنلا نأب نينمؤم اوناكف ةداقلا امأ
 اذه لوبق لضفالا نم هنأ نولوقي اوناكو 2, ةمادهلا ءىدابملا نم نيدمتملا
 ٠ مهيلع ضورفملا ماظنلا وه ناك املاط ماظنلا

 نيحت ىتح ثيرتت نأ ةمواقملا تلضف لذاختلاو مالستسالا اذه ءازاو

 ٠ ةصرفلا

 تأآدب ثيح ١957 ماع ىتح راكفألا ىلع ةرطيسم ةلاحخلا هذه ترمتساو
 ٠ دوهيلا ةلماعم ىف ودعلا ةوسق تدازو . ةعاجملا ترشتناو يعاتملا

 ناك ودع ةميزهب تلجع , ةيضاق ةبرض ايوروأ ىف ءافلحلا لوزن ناكو

 بوعسشلا تعمتجا ابوروآ ءافلحخلا لخد امدنعو ٠ ماعلا ىآرلا دقف دق
 , اهدقفو سيدقتلا نم ةلاهب عتمتي ناك ىذلا ودعلا درط ىلع مهتدعاسمل
 ٠ ةيادبلا ىف عيرسلا همدقت ىف رثآألا مظعأ هل ناك ىذلا رحسلا اذه دقف

 دعا ها



 ىأ ثادحألا خيرراوتل اقفو ةلتحملا دالبلا ئف ةيموقلا ةمواقملا سردتنس

 ٠ اهروهظ بيرت بسح

 ١ كرامينادلا :
 كرامتادلا ةموكح تأرو كرامدلا وزغب ايناملأ تماق ماع ليربأ 1 ىف

 ىف اينالأ قح تنمضت ةدهاعم ىزاغلا حم تدقعف هنم ةدئاف ال عافدلا نأ

 ىف لخدتلا مدع عم ةيديدحلا ككسلاو دعاوقلا عيمج ىلع لماكلا فارشالا

 ٠ ةيلخادلا نوئشلا

 كلذ ىلعو ايناملأ عم برح ىف كرامندلا تلخد نأ ثدحي مل اذكعو
 كرامثادلا نأ ةجيتنلا تناكو « داليلا جراخ رارحالا نم ةموكح كانه نكي

 نأ كانه ام لكو , ودعلا بناج نم بعاتم ةيبأ لالتحالا ةرتف لالخ ساقت مل

 بعاتملاىشاحت لواحت تناكو ىزانلا مكحل ةعبات ريغ تناك ةيعرشلا ةموكحلا
 0 ناكسلل ةبيسملا مالالاو

 تايالولا ىف ىك رامن ادلا ريقسلا مأيق ىه ررحتلا تاكرح لوأ تناكو

 ء نييكيرمالل دنالنيورج ةريزج ىف دعاوق ميلستب ( نايفوك ريس ) ةدحتملا

 ٠ ءافلحلا فرصت تحت ىكرامتاد راحب فالآ ةسمخ عضو مت ميلستلا اذهبف

 نع عافد ةئيه ىلع الا رهظت مل كرامنادلا ىف ةضراعملا نأب لوقلا نكميو
 نينوكملا اوسضع ١5١ لا نيب نمو ىزاتلا ةياعد ءاَزا ةيطارقميدلا راكفالا
 ٠ ادحاو اوضع الا ىزانلا بهذملا قنتعي مل كرامنادلا ناملربل

 نأ بجي هنأ كرامنادلا ىف ماعلا ىأرلا نم ءزج ىأر ١95١ ماع ذنمو
 ىارلاو ةموكحلا نيب تانالخلا تأدب انهو « ءافلخلا بناج ىلا مهدالب مضنت
 فحصلاترهظف ٠ كيتكتلا ثيح نم اضيأ لببسحف آدبملا ثيح نم الماعلا
 داز مث ١955 ماع ةفيحص م١ اهددع غلب ىتح ثرشتنا ام ناعرسو ةيرسلا

 ٠ ةفيحص 56 هتميق ام ١940 ماع غلبو اهددع

 ةيرسلا ةرادالا تناكف ءافلحلا نم ةدعابسملا ىقلت ةمواقملا هذه تناك
 اهيلا نولقني اوناك نيذلا نييكرامنادلاب تلصتا نم لوأ ىع ةيناطيربلا
 . تاقبطلا عيفحي نم نويكرامنادو طابض عوطت 2 تامولملا



 ىتلا ةيرسلا ريراقتلاو لاسرالا تاطحم ىه لاصتالا لئاسو تناكو

 برض نم زيلجتالا تانايبلا هذه تنكمو ديوسلا قيرط نع ردصت تناك
 ٠ ةيركسعلا فقادهالا برضو تارئاطلاب عناصملا

 ةرادالا رارغ ىلع ةيكرامناد ةيرس ةرادا ندنل ىف تأشن ١95١ ماع ىفو

 دوحو مدعل وأ نييكر امناد دوحو مدعل تلشف اهنأ الا ةيئاطيربلا ةيرسلا

 ٠ ةيكرامنادلا ةغللا نوفرعي نييناطيرب

 « تالظملاب نييئادفلا ضعب اوطقسي نأ زيلجنالا عاطتسا 19517 ماع ىفو
 ةكبش ميعز نأ ةجردل ةمواقملا تايلمع ةرادا ىف ربكالا لضفلا ءالّؤهل ناكو
 ناكف ةيلحملا ةطلسلا ىدل ريفس رودب موقي ناك ةيناطي ربلا ةيرسلا ةرادالا

 رماوالا ردصي ىذلا وهف , ىسامولبد رودو ىركسع رودب موقي ريفسلا اذه
 ٠ رماوالا ىهتنت هبيلاو

 ىف اهسفن لح ةموكحلا تررق نييكرامنادلا نم ناملالا بلاطم ترثك املو
 اهتقيقح ىلع ةمواقملا ترهظ ثداحلا اذه رثأ ىلعو , 1947 ماع سطسغأ
 ٠ ةرح ةموكح ندنل ىف لكشت عل كلذ عمو ةعورشم تحبصأو

 ةعيبس نم نوكم رح ىكرامتاد سلجم تقلخ دق ةيرسلا ةكرحلا نأ الا

 اذه ماق دقو ب ةيناطيريلا ةيرسلا ةرادالا لاجر دحأ هيسيئر ناكو ءاسعأ

 اذهب اوفرتعي مل ءافلحلا نأ الا اهفادهأ ددحو ةمواقملا قيسنتب سلجملا

 دحأ نوكي نأ لبقو هب هفرتعا نم لوأ ىتييفوسلا داحتالا ناكو ٠ سلجملا
 ليربا ىق كلذ ناكو وكسسوم ىف اريقس ( سلجملا ءاضعأ دحآ ) هئاضعأ
 . 1985 ماع

 تلكشو + معقاولا رمآلل اميلست سلجملا اذهب ءافلحلا تفرتعا ةياهنلا قو
 رخآلا مصنلاو ةيرسلا ةمواقملا لاجر نم اهفصن ناكو كلملا ةسائرب ةموكحلا

 ٠ نييسايسلا ءامعزلا نم

 نأ ريغ ٠ ىنيد ديعب لافتحالا ةيناملألا تاطلسلا تعنم ١955 ماع قو

 لافتحالا ءاضقنا دعب اوماق مث , رطخلا اذهب نيلابم ريغ ديعلاب اولفتحا ىلاعالا

 كراعم ترادو « ماعلا لقنلاو رونلاو هايملاو تانوقيلتلا لمش ماع بارضاي
 ٠ لمعلا فانئتساب ةموكحلا ترمآ ءامدلا كفسل اعئمو ؛ عراوشلا ىف ةيماح



 هعاوق ناك ىرس شيج نوك ١955 ماع فيص ىف رمالا ةياهن ىفو
 ٠ ةيديوسلاو ةيناطيريلا ةحلسالاب دوره ناكو دونجلا نم فالآلا تارشع

 شيجلا هب موقي نأ المتحم نأك ىذلا بيرختلا عتمي نأ هتمهم ناكو
 ٠ ىناملالا

 151548 ماع ويام 5 ىف اوملستسا نأاللالا نكلو لحت_نأ ةثراكلا تداكو
 ٠ ةكرعملا اوضوخي نأ نود

 : جيورنلا "؟

 ىف اوأشنأ دق زيلجنالا ناك ايناملأ مكح تحت جيورنلا مقت نأ لبق

 لامتحال ارظن تانايبلا عمج اهلمع ناك « ةحالملل بقاكم » كاته مهتايلصنق
 دراوملاو تالصاوملا ةساردب موقت تناك امك 2 ةقطنملا هذه ىف دونج لازنا

 نيذلا زيلجنالا طايضلا داع , جيورنلا ىناملالا شيجلا لتحا امدتعو
 طابسسضلا ءالؤع ةربك ارظنو « مهدالب ىلا بتاكملا هذه لع نوفرشي اوناك
 ةبرسلا ةرادالل ةاون اونوك دقف , ةلودلا هذه نع مهتامولعمو , تالاصتالاب
 3 جيورنلاب ةصاخلا

 جتلسيك ةرازو ليكشت ىلع قفاون نأ <« نوكاه » جيورتلا كلم ضفرو

 لوطسالانم ريبك هزج مضنا مث « ندنلىلا هدالب كلملا رداغو , ناملآلل ةعباتلا

 ٠ رحيلا قيرط نع ودعلا تاشوائم ىف مهودعاسو نيلجنالا ىلا ىراجتلا

 ةقيرطب ةمواقملا ترهظو ةموكحلا نم لزاختلا اذه بعشلا ةيبلاغ رقي ملو

 ىتلا ةيزانلا تامظنملا ىلا مامضنالا سيردتلا ةئيع تضفر دقف « ةيعامج

 تادحولاو ةضايرلاو بايشلا زكارم تناكو , جتلسيك ةموكح اهتأشنأ
 لوالا لضفلا نأ الا ٠ ةتماصلا ةضراعملا زكارم ىه ةقباسلا ةيركسعلا
 . مئازعلا ةيوقتو ممهلا عمج هقتاع ىلع ذخآ ىذلا ىجيورنلا ششيحلا ىلا عجري

 ةيركسع ةمظنم ءاسشناب ماعلا دئاقلا جود لارئنجلا ماق ١14١ ماع ىف
 نيذلا نيعوطتملا عمجت نأ ةمظنملا هذه فده ناكو , ( جروليم ) اهامس
 ىلا ةفاضالاب , ةيرس ةئبعت ةباثمي لمعلا اذه ناكف حالسلا نم لزرع اوناك

 ٠ ةماه ةيرس تامولعمب زيلجنالا ديوزتب موقي ناك عوطتم لك ن



 ءالؤه ناكف كمسلا ىدايبص دب ىللع بيرختلا تايلمع ىلوأ تأدبو

 ةمظتنم ةقيرطب جيورنلا ىلا ارتلجنا نم نييئادفلا لقنب نوموقي نيدايصلا
 ٠ ىزيلحنا دئاق فارشا ثحتو ادج

 رخاوب ةدع اوقرغأو ٠ عناصم ةدع اورمدف ةرماب لامعأب نويئادفلا ماقو
 * مهل نيعباتلا نييجيورنلاو ناملالا نم اددع اورسأو

 ىلع زيلجنا دونتج لوزن ىشخي ناكف , رلته ىلع فوخلا طلست دقو
 ٠ ىدنج فلأ ١6١ ةلودلا هذه ىلا 9517 ماع ىف لسرأقف جيورنلا ءىطاوش

 تديكت ىتلا ةيجيورنلا ةمواقملا ىف رثالا ربكأ مخضلا ددعلا اذهل ناكو

 نييئادفلا نم ريبك ددع ةيناملالا تاطلسلا ىديأ ىف عقو دقف ٠ ةحداف رئاسخ

 دعاسو 2, صاصرلاب ايمر مادعالا مهريصم ناكو زيلجنالاو نييجيورئلا
 نم © مادعاو جروايب ةمظنم لع ءامضقلاب ماقف 0 ىلاعالا نم ددع وباتسجلا

 ٠ اهلاجر

 اهمامتها زكرت نأب تفتكاف ٠ راطخألل ضرعتلامدع ةيرسلا ةرادالا تأرو

 نوفسني اوناكف « ةيرذلا ةلبئقلا عمنص نم لوأ اونوكي نأ نم ناملالا عمئم ىق
 ٠ ةلبنقلا هذه منص ىلع لمعت تناك ىتلا مناصملا

 ىوحي ناك هايم نازخ فسن ىف نويكيرمالاو زيلجنالا حجن لعفلابو

 فسن رثأ ىلعو ٠ ةيرذلا ةلبنقلا منص ىق مدختسي امم ليقث ءام وليك ٠٠

 ٠١٠١ ىلع ةيناملالا تاطلسلاتضبقف « ىناملالا عمقلا فتع دادزا نازخلا اذه

 عاطتسا هلك اذه بناج ىلاو ٠ ىعماج سردم ؟٠ و بلاط ١7٠٠١ و طباض

  جيورتلا ىلا ارتلجنا نم نييئادفلا لقنب نوموقي اوناك نيذلا ب نودايصلا
 ةحلبسالا نم انط 2٠٠ و لاسرالل ازاهج 7٠ ةلودلا هذه ىلا اولقني نأ

 ٠ ةمواقملا لاجر نم افلأ ؟5 ىلاوح حيلست ىف تمدختسا

 تبرهف ٠ بارطضالاو كابترالا نم ةرتفب ةدنلوهل ايناملأ لالتحا أدب

 تارهاظم تماق ةلاحلا تأده نأ دعبو ٠ ندنل ىلا اهتموكحو نملهليو ةكلملا
 نورهاظتملا يشخي ملو ٠ دراه نرب ريمالا داليم ىركذ ةيسائمب ندم ةدع ىف

 ودعلا عم نواعتلا مدع ىلع ةيسايسلا بازحالا ءامعز عمجأو . ناملالا سأب
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 ىدنلوهلا ىزانلا بزحلا نأ امك ء ةعمسلا ةءاسال ضرعتلا ةيشخ لتحملا

 لالتحالا دعب حبصآو ؟٠ر٠٠٠ ءاضعأ ددع ناكو وزغلا لبق ادوجوم ناك

 ٠٠٠رءة طقف ٠»

 اراكوأ اهسفنل ةمواقملا مظنت ملو حاسم حافكي ةيدنل وهلا ةمواقملا مقت مل

 دوحو مدعو ناكسسلا ماحدزا ببسي كلذو « لابجلا ىف وأ تاباغلا ىف

 ٠ تاباغ

 نأ الا « جرويميل ةعطاقم ىق ةريغصلا تاركسعملا ضعب ةمواقملا تماقأ

 4 تلازو اهرمأ فشتكا ام ناعرسف اليوط رمتست مل تاركسعملا هذه

 نييركسعلا نأ عم اردان الا بيرختلا لامعأب ةيدنلوهلا ةمواقملا مقت مل

 ماع ىف ارخأتم الا اودصحتي مل مهنكلو ةيرسلا ةمواقلا اوأشنأ نيذلا مه

 ٠ دراه نرب ريمالا ةدايقب 15

 « ريرحتلا كراعم ىف ةيدتلوهلا ةيرسلا ةهواقملا كرتشت مل كلذ ممو

 . تارباخملا زاهج ةراهمو ناملالا عمق فنع ىلا مجرب سالفالا اذه ىف رسلاو

 سسجت ةكيسش تارباخملا زاهج سيئر رديرش ىناملالا فشتكا دقف

 دعبو « ويادرلا قيرط نع ارتلجنا ىلا ًاهلسرتو تامولعملا عمجت , ةيدتلوه
 فشك نأ دعي زيلجنالاب لاصتالاب رديرش ماق ةكيشلا ءاضعأ لع ضيبقلا
 ةيدتلوهلا سسجتلا ةكبش رود ليثمت ىف رمتساو مهعدخو « ةرفشلا رس

 لاسرا ديعاوم زيلحتالا نم ىقلتي ناكو ١555 ماع ىلا 11:١ ماع نم

 ىللع ىوتحت قيدانص اضيأ هيلا نولسري اوناكو ., زيلجنالا تالظملا دوئج

 ددع غلبو « ةنوؤمو ةريخذو ةحلسأ نم نادسملا ىف ىدنجلا تامزلتسم
 فالآ ٠١ حيلستل ىفكي ةيناملالا تارباخملا ىديأ ىف تعقو ىتلا قيدانصلا
 2. لجر

 ١١ ىوس كلمت ال 5 ماع ىتح ادنلوه ىف ةيرسلا ةمواقملا تناكو

 الا , ةمواقملا لاجز ىديأ ىف حقت ةلسرملا قيدانصلا تآدب مث « اسدسم

 ىف ضوخلا نود اوملستسا ناملالا نال اهتايوتحم نم !وديفتس 0
 ل كر

 ىرسالا ددع ناأكو طاقنلا ةليلق ىرسالا بيرهت ةكببشش تناك كلذك

 9 ريسأ ٠١٠١ نع دزؤب مل مهبد رهت ةمواقملا تعاطتسا نيذلا ءافلحلا

 دما اء



 ةيلقعو ةيقلخ ةمواقم تناك ةيدنلوهلا ةيرسلا ةمواقملا نأ لوقلا لمحمو

 بارضالا اهصئاصخ مهأ نم ناكو ٠ ىنطو نهاسضت ةرورص ىف ترهظ

 ٠ ندماضتلا

 نأ الا 1155 ماع نييركسعلا لاقتعا أبت ببسب نويدنلوهلا برضأو
 اسصخش ١٠١ نم برقي ام تمدعأو اروف ةكرحلا تعمق ةيناملالا تاطلسلا
 ٠ اكيجلب ىلا اهلاقتناو تابارضالا هذه راشتنال اعنم

 قيرط نع بارضالاب ارمأ ندنل ىف ةميقملا !ادنلوه ةموكح تردصأو

 ةدوجوملا ويدارلا ةزهجال ةيناملالا تاطلسلا ةرداصم نم مغرلابو + ةعاذالا
 9 تفقوف « العف ذفنو 2 رمالا اذه نويدنلوهلا ممس دقف , ةدنلوه ىف

 هئالوو ىدتلوهلا بعبشلا صالخا ىلع ليلد ريكآ اذمح ىقو ٠ تارطاقلا
 ٠ هتموكحو هتكلل

 يف ن ريبك بزح دوجو ادنلوه ىف ةيرسلا ةمواقملا لامعا نود لاح دقو

 ٠ رلتهل ىلاوملا نامالفلا نم اكيجلب

 ضفرو اريسأ هسفن ربتعا ىذلا دلوب ويل كلملا هكلس ام ىلا ةفاضالاب اذه
 ٠ دالبلا رداغي نأ

 : تررق دقف ولريب ةسائرب ؛ ةيكيجلبلا ةرازولا امأ

 ٠ ندنل ىف ةماقالاو دالبلا ةرداغم ب الوأ

 داوق نم ةزاتمم ةبخن ءافلحلا فرصت تحت ةموكحلا هذه تعضو ب ايناث

 ةدعايسمب تاوقلا هذه تماقو 2 ندنل ىلا برهلا نم اونكمت نيذلا ”ىشيجلا

 ىلع تاراغلا نش ىفو كركند ةعقوم ىف مهي احستا نع عاقدلاب زيلحتالا

 ٠ ةلتحملا د زكارم

 ٠ ايقيرفأ كراعم ىف نييكيجلبلا دوتجلا ضعب ؛ مهاس امك

 # ا # *

 زيلحتالا ماق مث ةيئاقلت ةيلاجترا ةمواقم اكيجلب ىف ةيرسلا ةمواقملا تأدب

 ٠ ةيندملا ةمواقملاو ء ةيركسعلا ةمواقملا : نيمسق ىلا اهومسقف «٠ اهميظنتب

 ٠ بيط رثأ صصختلا اذهل ناكو



 لالتحالا وه لماعلا اذه , اكيجلب ىف ةمواقملا دعاس رخآ ًالماع كانه ناكو

 هيينت هيفو + 19174 ماع ىلا 194١5 ماع ىلوالا ةيملاعلا برحلا ءانثأ ىناملالا

 ةرتفلا هذه تناكف ء ودعلا ةمواقم ىلع نوتظاوملا بردتو . ىهوقلا ىعولا

 ٠ ةيرسلا ةمواقملا نونف بعشلا اهيف ملعت ةسردم ةباثمب

 رارفلا زريلجنالا نم ريبك ددعل تلهس برهلل تاكبش ةمواقللا تآضشنأف

 ٠ كركند ةئيدم نم مهباحسنا دنع هيف اوعقو ىذلا رسالا نم

 اضيأ ١وأشنأو فحصلا نم ددع نييكيجلبلانم نوبردملا ةداقلا اسشنآ امك

 ندم ةدع ىقو لسكورب ىو سرفلا ىفو جييل ىف ىكيجلبلا ريرحتلا شيج
 ٠ ىرخأ

 ناكو « ايناملال عباتلا ىكيجلبلا سيلوبلا ىف سيساوجح شيجلا اذهل ناكو
 عمو ٠ بيرختلا لامعأب موقي ناكو ٠ تاعربتلا عمج نم شيعي سيجا اذه

 اوناك مهنأ الا ريرحتلا شيج ءاسشنا ىف اومهاسس نيذلا مه زيلجنالا نأ

 .٠ حالسلا هحتم ىف نورتقي

 ريرحتلا يشيج مدق ١1454 ماع ربمتبس © ىف لسكورب تررحت امدنعو
 : نطولل هتامدخ ىرسلا

 ٠ ناملالا فالآ رسأ سم الوآ

 ٠ اهقست ىلا فدهي ودعلا ناك ىتلا عناصلا :ريمدت نود لاح ب ايناث

 :اسنرف : 

 ىلا لوصولا صرف نم كلمت لازتال ةندهلا دعي ىشيف ةموكح تناك

 لوطسأ : لاشملا ليبس ىلع صرفلا هذه نم ٠ هب ناهتسي ال ام رصنلا

 ءاسنرف نم لتحملا ريغ ءزجلاو . راحيلا ءارو اميف ةيروطاربماو « ميلس
 ناتيب لاشيراملا هب عتمتي ناك ام بناج ىلا اذه ء نيبردملا داورلا نم شيج

 ٠ هل ةتعاطو بعرشلا مارتحا نم ةموكحلا سيئ.

 همادختسا ةيقيك نع نولئاستي ب اهجراخو اسنرق ىف ب عيمجلا ناكو
 ءافلحخلا ناك كلذل ٠ ةوقلا هذهل هتريابسم ةيفيك نعو تايناكمالا هذه

 صضعب ناكو ٠ مامتهالا نم اردق هوحنمي اوناك امك 2 هبناج نويعر
 ىف وأ اسنرف ىف لاتقلا هفانئتسا نوعقوتي ناملالل نيداعلا نييسنرفل
 ٠ ايقيرفأ لامم

 © فب 5-5



 : ليمسق ىلا ةمسقنم اسنرف تناك اذه متي ىتحو

 هيف ىلاهالا ناكف لتحملا مسقلا امأ ٠ لتحملا ريغ مسقلاو , لتحملا مستقلا
 , اهب نوموقي ءافلحلا ناك ىتلا ةرمتسملا ةيوجلا تاراغلا نم الوأ نوساقي

 نم ابضيأ نوساقي اوناك مهنأ امك ٠ ةظحل لك ىف توملل نيضرعم اوناكف
 ٠ ىهتنت ال ىتلا لتحملا ودعلا بلاطم

 ايهيدب ناكو رخآلا ءزجلا نم نيبراهلل ىوأم لتحملا ريغ ءزجلا ناك اذهلو
 ٠ ةيرسلا ةموأقملا ةماقا ىف ءدبلا نه لتحملا ريغ مسقلا ىلاهأ نكمتي نأ

 هريونتل اًئيش ىشيف ةموكح لعفت ملو , اضماغ ماعلا ىأرلا فقوم ناكو

 نييعويسشلاو دوهيلا مم ناملالا تاقرصت لايح كابتراو ةريح ىف ناك دقف
 ٠ ىشيف دضو نامللا دض ةضراعم تنوكت اريخأآو ٠ نوساملا ةيعمجو

 مهنأ وه هب اوقحل نيذلا نيعوطتملا نم ةنفحو لوجيد لارنجلا فقوم امأ
 نم ناك اذهو ىفنملا ىق ةماقملا تاموكحلل ةمزاللا ةيعرشلاب نوعتمتب ال

 دونجلل مهتلماعم ءافلحلا هلماعي نأ دوي ال لوجيد نأكو + ءافلحلا رظن ةهجو

 ٠ ةممكملا اسئرف مساب ملكتي هنأ دكؤي ناكو + ةقزترملا

 فلتخمل ىجيردت عيمجت نع ةرايع وه ةيسنرفلا ةيرسلا ةمواقملا خيرات نا

 ٠ هةتطلس تحثو لوحيد لارنجلا لوح ةيلخادلاو ةيحراخلا ةضراعملا ىوق

 # ا #خ *

 بعسشلا بيصأف اسنرق ىف ةيونعملا حورلا ىف رثالا خلاب ةميزهلل ناك
 2,« تافداصملاو فورظلل هرومأ كرتو راظتنالا لسضفو « مزعلا لالحتاب

 ٠ لوجيد قتاع ىلع عقت لمعلا ةأدابم تناكو

 رودت تناك تاءادن ةدع ندنل نم ردصأ ماع وينوي ١6 ىفو

 « برحلا رسخت ملو ةكرعمثرسخ اسن رق نا » : ةروثأملا هترابغ لوح اهعيمج

 نييسن رفلاميمح نم لوجيد بلطو ٠ « أفطت نل ةيسنرفلا ةمواقملا ةلعش نا »

 نم ريسب ءّرج ءادنلا اذه ىبل دقو : هب اوقحلي نأ ةيرحلاب نوعتمتي نيذلا
 . ىسن رفلا بعشلا



 ةيريلاو ةيرحبلا تاوقلا نم ةرحلا ةيسنرفلا تاوقلا ةاون لوجيد نوكو

 تارمعتسملا ىف ةيلاصفنا ةكرح تماقو ٠ ارتلجنا ىف ةدوجوم تناك ىتلا

 عاقد سلجم ماع ربوتكأ ٠7" ىف لوحجيد نوكو 2, ةيسئنرفلا

 ٠ ةيروطاربمالا

 ايناطيرب نيب تاقالعلا ىق رثالا ربكأ « رييكلا ىسرم » ثداحل ناك

 تفالخ عمقو ص٠ ماع ويلود "؟' موي ىف هنأ ثداحلا اذه نمضتيو «٠ لوجيدو

 ةدعاق يهو ريبكلا ىسره ىف زيلجنالا ةراحبلاو نييسنرقلا ةراحبلا نيب

 نفسلا عيمج اوقرغأ مهنأ الا زيلجنالا نم ناك امف نارهو جيل ىف ةيرحب
 ٠ ايسنرف اراحب ١١٠٠١ تامو كانه ةيسارلا ةيسن رفلا

 نيذلا نييسسن رقلا ةراحبلا عيمج زيلجنالا درط ثداحلا اذه ىلع بترت

 تارمعتسملاّْ ب رطضاو + اسنرف ىلا ءالؤه عجرق 2 ارتلجناىفنوطباري اوناك

 لوجيد ةوعد بلي ملو ٠ اسنرفل ةيداعم ةكرحب م ةث مل اهنآ الا , ةيسنرفلا

 مه اولمع نيذلا تداولا ناك كلذلو طقف نينثا الا نييركسعلا داوقلا نم
 نأ ثداحلا اذه نمضتيو « رخآ رثأ راكاد ثداحل ناكو ددج مهلك لوجيد

 وهو راكاد ىلع ءاليتسالا اودارأ هعم براحي ىذلا شيجلا ةنفحو لوحبد

 ةيبرغلا ايقبرفأ ةمصاع ذثتقو راكاد تناكو . ىسلطالا طيحملا لع عقب ءانيم

 ءاليتسالا ىف لوجيد لشفو  لافئسلا ةمصاع ايلاح ىهو ب ةيسنرفلا
 تارمعتسملا الو اسنرف لثمي ال لوجيد نأ نم ايناطي رب تدكآت انهو « اهيلع

 ىتلا ةيعرشلا ةموكحلا ايناطيرب رظن ىف ىشيف ةموكح تناكو , ةيسنرفلا
 ٠ اسنرف لثمت

 لوجيد هب ماق ىذلا ءبعلا صيخلت نكمي ةرقتسملا ريغ ةلاحخلا هذه ءازا
 : ءايعأ ةثالث ىلا

 تبثت ىكل تاهج ةدع ىف لتاقت نأ ةرحلا اسنرف تاوق ىلع ناك ب١

 , ايسسور ءامسو « ايناطيربو « ايبيلو ٠ ةشيخلا ىف : اهدوجو
 داوق جرخ كراعملا هذه نمو + ميكح ريبو ٠ ىطنلطالا طيحملاو

 ىركسعلا دجملا هدالبل لجسىذلا ديدجلا اسنرف ىششيج مهنم نوكت
 جنيوكو انيمرالو رالكنومو نيلكول : ممهه داوقلا ءالؤهو ٠ ىسنرقلا

 ولجنالا عشج دض ةيسنرفلا حملاصلملا نع عفادي لوجيد ناك . ؟
 ءالستسالا اودارأ امدنع نييكي رمالا مامأ لوجيد فقوف نوسكاس

 هيا رييب نابس » ةريزج ىعو طيحملا ىف ةيسنرف ةريزج ىلع

 ملا عي



 مضي نأ لوجيدل ىلاوملا هيليزوم لاريمالا عاطتساو « نوليكيم
 ٠ ةدحتملا تايالولا ةضراعم مغر ةرحلا اسنرف ىلا ةريزجلا

 امدنع ب ىودج نود نكلو  زيلجنالا دض لوجيد فقو مث
 امدتع مههجو ىف فقو اسمك ء ايروبس نم ىسنرفلا .شيجلا درط

 ٠ رقشغدم ىلع ءاليتسالا اولواح

 ةعاذالا قيرط نع اسن رفيف نييسنرفلاب لصتي نأ لوجيد عاطتسا ب "
 ب هنع نيثدحتملا ناسل نع وأ هسفنب . حرص ناكو « ةيناطيربلا

 اسنرف بعش ناوتو ىشيف ةموكح ةيعرشمدعل ديدشلا هراكنتساب
 ٠ نالالل همالستساو

 راصنأب لاصتالا ةماقالتاصاوغلاوتالظملاب ةيراحتنا تاثعب تلسرأ دقو

 ٠ استرق ىف نيميقملا لوجيد

 اميف هنأ لوجيد عاذأ نيددرتملا نييسنرفلا نم نكمم ددع ريكأ بسكلو
 راتخي ىكل ىسنرفلا بعشلل رمالا كرتي فوس برحلا دعب لبقتسملاب قلعتي
 ٠ هتيرح لماكو « ةتدارا ضحمب هيلثمم

 ,ماعلا ىأرلا نم ارييك امامتعا طاشنلا اذهو تارايعلا هذه تفداص دقو
 قيرط نع هيلا ةيهجوملا تاميلعتلا ىلا لثتمي ىسنرفلا بعشلا ناك دقف
 ةينطو دايعأ ةسسانمب تابارضاو تارهاظمب بعشلا اذه ماقف م ةعاذالا
 (ربمفون ١١ ىف ىلوالا برحلا ةندهىركذو « ويلوي ١4 ىف ىموقلا ديعلا لثم)
 دق ىشيف ةموكح تناكو 0 برحلا ةدواعمل دادعتسا متأ ةمالا هذه ترهظأو

 ٠ تاباقنلاو ةيسايسلا بازحالا تغلأ

 #* ا # #

 دقف 2« ادج ةريبك ةقثب ناعتمتي دناجيو لارنجلاو ناتيب لاشيراملا ناكو
 ناتعباتلا ناتوقلا امهو ) ةندهلا شيج نمو نيبراحملا ةقرفزم نوريثكلا ىأر

 تناكو رفاوتم حالسسلا ناكق . ماقتنالاب نوموقيس مهنأ © ىقيف ةموكحل

 تارباخملاترهاجو « ةئدهلا صوصن كلذ ىف ةفلاخم ةحلسالا عنصت عمناصملا

 مسقلا ىف سيساوج تلسرأو « ناملالل رقاس ءادعب ةيسنرقلا ةيركسعلا
 مدل اي ل



 بعشلا ناكو « رصنلاب نامياو روعش ىسرف لك بلق ىف شن مث  لتحملا
 تمس وب وا دك ا لا يو هم سل

 ٠ ( لتحملا ريغ ع ءزجلا ) ةيبونجلا ةقطنملا ىف هنع ( لتحملا ءزجلا ىأ )

 نييسنرفلا وأ زيلجنالاب نولصتي لامشلا ىف ىلاعالا ناك ناملالا دوجولو
 ٠ حالسلا وأ تامولعملا مهنم اوقلشي ىتح رارحالا

 ميزوتي نوموقي اوناكو ةمواقملا ناجل نوكت ةريغص ةيرس تاعامج تماقو
 نم تاعايمجلا هذه ءاضعأ مظعم ناكو ةدب رج اوأبشنأ مث تارودشقنتملا

 ٠ تاباقتلا ءاضعأو نيبكارتشالا

 ىبونجلا ءزجلا ىق امأ ٠ ةيرسلا تاعامجلا هذه ىلع ناملالا ىضق ام ناعرسو
 ةيرحب ىرسلا طاشنلا ضعب ةلوازمب ىلاهالل حمسي ناملالا دوجو مدع ناك
 ٠ ةلماك

 ناك هنأ الا اروف تاكرحلا هذص عمقب موقي ناك ىشيف سيلوب نأ ولو

 ٠ ةيرسلا تالاحلا هذه ضعب نع نايحالا نم ريثك ىف ىضاغتي و لهاستي

 ةيرسلا ةمواسلا لاجر نأ الأ يي فكنا نياه ىف ةمواقملا ل ”اض عمو

 54 ةدمحم

 ناكو « ىربكلا ةثراكلا فسألل تعقو فراجلا روعشلا اذه عم هنأ الا
 نواعتي نأ ىلع اقفثاو , راوثنم ةنب ادم ىف رلتهب ناتيب لاشي راملاىقتلا نيح كلذ

 بعسشلا لامآ تراهنا ىتح ةلباقملا هذه ابن عيذأ نأ امو 2 ناملالا عم ناتيب

 ٠ ىسنرفلا

 ىسنرفلا بعشلا ناكو اهدوجو تتبثأآو ةيسنرفلا ةمواقملا تأدب اذكحو
 9 نيمسق ىلا مسقنب

 ٠ لوجيد ديؤي رخآلاو « ناتيب ديؤي امهلوأ



 نع دعتبيو 2« لوجيد ىلع فطعي 921١؟ ماع اسسنرف ىف ماعلا ىأرلا أدب
 اسنرق لخاد ةيرسلا ةكرحلا تناكو ( لافال لاثمأ ) اهبانذأو ىشيف ةموكح
 نأ الا « ةرحلا اسنرف نم وأ ءافلحخلا نم ءاوس ةيجراخ ةدعاسم ىلا جاتحت
 لوجيد نع اولقتسو مهبايسحل اولمعي نأ اودارأ ةيرسلا ةمواقملا ءامعز

 ىذلالوجحيد نم كلذ اوبلطي نأ نود ةدعاسملا نوسك اسولحنالا نم اويلطن
 ٠ ةرحلا اسنرف لثمي ناك

 اعبات نوكي راسخالل ىزكرم بتكم ءاشنا ىلع زيلجنالا ققاو اريخأو

 نم اهسنرفب لاصتالل صاصتخا ةهج ةباثمب بتكملا اذه نوكيو ء لوحيدل

 ٠ ةريخذو لامو لاجر لاسرا ثيح

 نم ةيرسلا ءامعز صضعب ندنل ىلا ىعدتسي نأ لوجحيد عاطتسا اذهبو
 اسسئرف ىف ةيرسلا فحصلا ىف همساب رشنت تاحبرصت مهملسو نيتقطنملا
 ٠ ةيرسلا ةمواقملاو لوجيد نيب آدبملا ىلع قافتا ةباثمب لمعلا اذه ناكو

 ىف دفوأ هنأ وهو هيقباس نم ةيلعاف رثكأ ىباجيا لمعب لوجيد ماق مث
 ىذنلا قباسلا ظفاحملا نالوم ناج ةيبونجلا ةقطنملا ىلا 95١؟ ماع رياني

 لمسش دحو ذا ديجم رودب مايقلا نم نكمتو 2 ةلظملاب لزني نآ عاطتسا

 ٠ ةدحوم ةدايق نالوم لكش اذكهو « لوجيدل نيلوملا ةمواقملا لاحر

 ءىطاش ىلع دونج لازنال مهتدع نييكيرمالا دعأ ١9519 ماع ربمفوت ىفو
 ٠ ةيلامشلا ايقيرفأ

 ميعز وراج لارتجلا عم ةقالع طبرب رئازجلا ةنيدم ىف اكيرمأ لصنق ماقق

 دقع ىناملالا رسالا ىف وريج عقو نأ دعبو , لوجيدل ةضهانملا ةمواقملا

 لوطسالا ميلبستب دهعت ىذلا نالراد لاريمالا عم ايرس اقافتا نويكيرمالا
 ٠ ءافلحلل ىسرغلا

 , رسالا نم بورهلا نم نكمت وريج لارنجلا ناك 2 نالراد لايتغا دعبو
 ةيسايسلاو ةيركسعلا ةدايقلا هميلست ىلع اوقفاوو , نويكيرمالا هيلا داعف
 ٠ ايقيرفأ لامش ىف

 : ماسقأ ةثالث ةمسقم نيحلا كلذ ىف اسنرف تناك



 ظفاحملا ةدايقب ةيبونجلا اسئرف ىف ةمواقملا لاجر نم نوكم ءزج ب ؟
 ٠ لوجيد بودنم نالوم ناج قباسلا

 وريج لارتجلا فارشا تحت رئازجلا ىف ةمواقملا لاجر نم نوكم ءّرج ل "'
 . اكيرمال عباتلا

 بلطق ٠ رئازجلا ىف وريج لارنجلاو لوجيد لارثجلا نيب تافالخلا تبدو
 2, امهفوقص ابمضي نأ نييسنرفلا نيدئاقلا نم لشرشتو تلفزور نم لك
 ٠ حلصلاب رهاظتلا ىلا ارطضاق

 ٠ ةينطولا ريرحتتلا ةنجل تيمس رئازجلا ىف ةنجل لوجيدو وريج نوكو

 ةيحانلاب هنم ءافتكا ةسايبسسلا نع ائيشف ائيش دعتبي وريج ذخأو
 ٠ نيناديملا نع دعتبا نأ ثيل ام مث ء ةيركسعلا

 امك « اهحراخو اسنرف لخاد ةطلسلا دحوب نأ لوجيد عاطتسإا اذكهو

 ءاغلاب بلاطت تضهنو تحتفت ىتلا ةمواقملا ةكرح مظني نأ عاطتسا
 ٠ ايسايسو ايعامتجاو ايداصتقا دالبلا حالصابو « ةثلاثلا ةيروهمجلا

 ريشخألا اذه نيع اسنرف ىف لوجيد بودتم نالوم ناج عرصم دعبو
 ٠ وديب جروج

 نمصضتت ىهو ةروهسشملا روك ريف ةيلمع اهنم ةليلج لامعأب ةمواقللا تماقو
 اسنرفل ءافلحلا وزغ ءانثأ ةيناللأ ةقرفل ةيسنرفلا ةمواقملا لاجر ضعب ةمجاهم
 كلذب اوببست مهنأ الا « ةيناملالا ةقرغلا دب ىلع ةمواقملا لاجر ديبأ مايأ دعبو
 ٠ مهفدح ىلا لوصولا نم ءافلحلا نكمت ىتح ةقرفلا ليطعت ىف

 ةيعرشلا ةموكحلا ريتعت تناك ىتلا ةتقؤملا رئازجلا ةموكح لوجيد لكشو
 ةينلعلا ىلا ةيرسلا نم ةمواقملا تجرخو معقاولا رمالا ةموكح لقالا ىلع وأ
 1 , * | ٠ رصتلا ىلا دالبلا دوقت ىكل



 ىطسولا ابوروأ ىف ةيرسلا ةمواقملا

 « يملظعلا ايناملال ةعيض هنأكو ابوروأ قرش ىلا رظني ثلاثلا خيارلا ناك
 هل ليثم ال اكولس ةيقرشلا ابوروأ ىف ةلودلا هذه كولس ناك اذه لجأ نمو

 ٠ ةعاظفلاو ةوسقلا نم

 ةلماعملا ىف قرفلا ىدم نيبت ةلثمأ نم ىلي اميف هركذن امم اذه حضتيو

 لايتغاب نييسنرفلا ضعب ماق امدنع اسنرق ىفف « اهقرشو ابوروأ برغ نيب
 ليتغا امدنع نكل ٠ ركذي ىماقتنا لمع ىأب ةيناملالا تاطلسلا مقت مل ناملالا
 . مهتمدعأو ىدنلوب ٠٠١ ىلع ةيناملالا تاطلسلا تضيق ادنلوب ىف ىناملآ لوأ

 تضبق ىناملأ لوأ فييك ةنيدم ىف ليتغا امدنع ايسور ىف كلذكو
 تذحخأ لب كلذب فتكت ملو مهتمدعأو ىسور م١٠86 ىلع ةيناملالا تاطلسلا

 ٠ زاغلا فرغو ىعامجلا لتقلاو بيذعتلاب موقتاو ىرقلا مدهت

 لامضن ذخأ كلذدلو ملظلا ةمواقمل اهسفن تدنجو بوعشلا هذه تجاهف

 ٠ ةحيحصو ةصلاخ ةيبعش ةعيص ةيرسلا ةمواقملا

 اوناك لاجر دينجت ىف ةريبك ةلوهس دحت لودلا هذه ىف ةمواقملا تناكو

 » راطخألل ضرعتلا وأ توملل باسح ىأ نويسحي ول

 صضفخني ةيقرشلا ابوروأ ىفف 4 ةشيعملا قوتسم فالتخا كلذ ينيسو

 تناك اذهلو ؛ ةصيخر لاجرلا ةايحو « ةريبك ةجردب ةشيعملا ىوتسم
 تناكف ةيبرغلا لودلا ىف امأ ٠ هجو نسحأ ىلع امهلامعأب موقت ةمواقللا

 ىوتسمو ةريبك ةميق لجرلل نوكي اهيفو ةيجولكيسو ةيقلخو ةيركف ةمواقملا
 ٠ ةسشيعملا نم عفت رم

 دقحو ىهتني ال ءادع لودلا هذه ىف ناملالا كرت نآ ةجيتنلا تناكو

 تقمي ىذلا رمحالا شيما اهررح دق لودلا هته نأو ةصاخ دمخي ال

 ٠ ءادلأ اموصخ مهربتعيو ناملالا



 ١ ايكافولسوكيسشت :
 ادصاق دالبلا سينب سيئرلا رداغ امدنع ةيكيشتلا ةيرسلا ةمواقملا تآدب

 ليكشتي ةساسلاو نيركفملا ىضعب ماقو ء ١958 ماع نم رب وتكآ 7؟ىف ندنل

 عم مظتنم لاصتا ىلع ناك ىذلا ىسايسلا زكرملا اهومسو ةيرس ةيعمج لوأ
 اهرداق ىتح ١959 ماع سرام ىف غارب لخاد ناملالا لصو نأ امو ء سيئب

 نم نوكتك تناك ةديدج ةيرس ةيعمج تنوكت مث « ىرخأ تايصخش
 امهلامعأ ناتيعمجلا ناتاه تأدبو ءىنطولا عافدلا سلجم تيمسو نييركسع

 نأ امك ٠ هافخلا ىف نوشيعي اوناك نيذلا نييعويشلا عم تالاصتا ءاشناب
 اتنكمت امك « ةيبرغلا لودلا نم ةدعاسملا ىقلت ىلا اتلصوت ناتيعمجلا ناتاه

 نيذلا نييكيشتلا نيرجامهملا عم ةعاذالا قيرط نع ةبرس تاقالع ةماقا نم

 ٠ ندنل ىف نوسشيعي اوناك

 نييكيشتلا بوق لمالا ءاضأ ايناملا ىلع برحلا اسنرفو ايناطيرب تنش املو

 لوأ ىفو « ىسنرفلا شيجلا فوفيصص ىف براحت ةيكيشن ةقرف تنوكتو
 ىلع ضبقلا ءاقلا نم مت ام مغر ةيبعش تارهاظم تماق 1١9199 ماع ربمتبس

 * دارقالا نم ريبك ددع

 , خينويم تايقافتا ىركذ ةيسانمي ربمتبس ٠١ ىف تارهاظم تماق امك

 , ةيلاخ ريسق مارتلا تابرع عيمج تناكو مارتلا بوكر نع ىلاهالا برضأف
 نكسم مامأ « لافطالا بمد 2 اهلالخ نورهاظتملا ىقلأ تارهاظم صضعب تماقو

 ددع حرجو بلاط .لتقف رائلا قالطا ىلا سيلوبلا رطضاو « ىناملالا مكاحلا
 هلتق ىذلا بلاطلا ةزانج ةبسانمب ةرهاظم تميقأ ىلاتلا مويلا ىفو ٠ ريبك

 ةيوناثلا سرادملا عيمج ةيناملالا تاطلسلا تقلغأ كلذ رثأ ىلعو , سيلوبلا
 دالبلل صاخشالا نم ريثك ةرداغم مغرو ٠ برحلا ةياهن ىتح ةقلغم تلظو

 ةنجللا مسا تحت اتجمدناو , فصلا ديحوت نم اتنكمت ناتيعمجلا نأ الا
 ٠ « دوقوآ 0 ةيكيشتلا ةغللاب اهمسا ناكو « ةيلخادلا ةمواقملل ةبازكرملا

 ةعطاقع مايقلا لع بعشلا تدعاس دقف « ةليلج لامعأب ةنحللا هذه تماق

 تررق امك م اهل ةعباتلا ةيناملالا محصلا ءارش ةعطاقمو . ةيناملالا تالافتحالا
 دورت تناك ىتلا ةريغصلا بتكلاو فحصلا عبط «( دوقوأ ) ةمواقملا ةنجل

 حورلا عفر ىلع لمعتو قئاقحلا رشنب بعشلا رينتو تامولعملا 0
 ٠ قد وع

 دسم ع.



 قيرط نع ب ىتييفوسلا داحتالا ربخت نأ ( دوفوأ ) ةنجل تعاطتساو
 ةنجللا تددحو آيسسور وزغ برقب ب ىناملأ لينولوك اهيلا همدق ام

 0 اهريمدت' ىلا ةيناملالا تارئاطلا فدهت ىتلا ةيتييفوسلا ةبركسعلا فادهالا

 ىف ةلبنق مضت نأ ةنجللا هذه تعاطتساو «2 اولايي مل تييفوسلا نأ الا

 ٠ اياطخ رلته هيف ىقلي نأ اررقه ناك لفح

 ٠ اهطاسشن فعمض ىتلا دوفوأ ةنجل ىلع ءىس رثأ اسنرف ةميزهل ناك
 ةمواقملا لاجر ءقورع ىف ةعاجستلا تبد ايسور رلته مجاه امدنعو

 , ندئل ىف ةدوجوملا ةتقّوللا ةيكيشتلا ةموكحلاب ايسور تفرتعاو ٠ ةيرسلا
 ىف ءافغلحلا فوقص ىف ةبراحملا نم نويكيشتلا نوعوطتملا نكمت ذئنيحو

 اهئاضعأ ددع لصو ةيكيشت ةقرف سورلا نوك مث « ابوروأ ىفو ايقيرفأ
 ٠ لجر فلآ ٠١ وحن برحلا رخاوأ ىف

 نم نيثا ماقو + تالظملاب نيطباهلا نيئادفلا ىقلتت دوفوأ ةنل تناكو

 . كيريديه نوف ىناملالا مكاحلالايتغاب ب ةئجللا ىلع نود ب نييئادفلا ءالؤم
 تاطلسلا تمدهو ناملالا فنع دازف « ةريبك ةجض مكاحلا اذه عرصم ماقأو
 ىتلا ىرقلا هذه ىف ىلاهالا عيمج تمدعأو , ةيرق نورشع ىلاوح ةيئاملالا
 هده «نناكف ٠ ةمواقملا لاجر نم ٠٠٠١ مهنم اصخش ١٠ر٠ ٠٠ مهددع غلب

 ٠ دوقوأ ةنجل ىلع ةيضاق ةبرضلا

 عافدلا ثيح نم ةيبيلصلا برحلا هبشت برحب_ نييبيلصلا ماق اذه مغرو
 ناجل نوبراحملا لكشو «. اهرثأ برحلا هذهل ناكو نطو وأ ةديقع وأ أدبم نع

 ٠ ناجللا لامعأ قيسنتل ةدحاو ةنجل تلكش مث ةديدع ةيموق

 ممؤت نأ ةيلحم تاموكح ةباثمب تناك ىتلا ناجللا هذه تعاطتساو

 ءادعالا عم اونواعت نيدذلا ةنوخلا لاومأ رداصتو « ىضارالاو كالمالاو عناصملا

 ٠ ةيجراخ تادعاسمب ودعلا براحتو

 « ناجللا هذه ىلع ىضق داسضم موجهب موقي نأ عاطتسا ودعلا نأ الا

 ايكافولسوكيشت رمحالا شيجلا لخد ١955 ماع ةياهنىفو ٠ ةيرق 5+ قرحو

 ماع دعب حبصأ ىذلاو ايكافولسوكيشت ةيجراخ ريزو . سيئب كردأو
 ىتييفوسلا داحتالا هعيليس ىذلا ماهلا رودلا ب اهتيروهمجل اسيئر

 نيب ةدعاسمو ةقادص ةدهاعم ىلع عقوو وكسوم ىلا بهذ كلذ لجأ نمو

 ىكافولسلا ىموقلا سلجملاب ايسور تقرتعا ١156 ماع ىفو 2 نيدليلا
 « ةماع تائيهك ةيموقلا ناجللابو

 ١م -



 : ساسك ثيم لارنجلا ةينانويلا ءارزولا ةساير ىلوت 51 ماع ق
 تميقأ نأ امو * ةبركسع ةيروئاتكد لارنجلا اذه ماقأ كلملا عم قافئالابو
 ٠ كلملاو ةموكملا دض ةمواقملا قرق تنوكت ةيروتاتك دلا

 ٠ ىلاطيالا ميعزلا هجو ىف فقوو ساسكاتيم ضراعف ايلاطيال مالستسالاب
 تمضناف « ةمواقللا رايت رييغت ىف ابببس فرشملا ىنطولا فقوملا اذه ناكو

 املو ٠ كرتشملا ودعلا دض ةسدقملا ةدحولا تنوكنتو « ةموكحلا ىلا ةمواقلملا
 +٠ ةدحولا تسمعدت ايلاطيا ىلع ريغصلا ةلودلا هذه ترصتنا

 معو ىضوفلا تداسو « اهلهأ درشو اهمزهو نانويلا رلته مجاه مث
 195١ ماع ليربأ ل ىف ًاسقنأ ثيح ةرهاقلا ىلا كلملا برهو © بارحخلا
 ٠ ةيروتاتكد ةموكح

 لب 2 ةسدقملا ةدحولا ىلع ةظفاحملل ةئيه ىأ انيثأ ىف كلملا كرتي ملو
 نيلرب روحم نأ مهنم اداقتعا ةموكح اوماقأ نيلذاختملا داوقلا ضعب نا

 . رصتئيس ىذلا وه ب امور

 - دالبلا ةعيبط اهئاقب ىلع تدعاس ةمواقم زكارم لابجلا ىف تلظ كلذ معو ٠ اهلاصوأ عيطقت ىف اببس ناك جودزم لالتحال داليلا تعضخو

 نه اونكمت مهنأ الا ٠ ةيئادب ةسشيع نوشيعي نكارملا هذه ءاضعأ ناكو
 ٠ ءادعالا نم ىماظنلا شيجلا هافخأ ىذلا حالسلا ىلع لوصحلا

 : امهو نيزكرم زرب ةمواقملا زكارم نيد نمو
 ٠ ساليا ماب تقرعو ب ىلوالا ةيرسلا ةكرحلا
 ٠ سيديا مساب تقرعو.ب ةيناثلا ةيرسلا ةكرحلاو
 , ةقرفتم تناك اهنأ الا اذوفنو ةوق لقأ ىرخأ تايعمج كانه تناكو

 ةلود ىأ ىف ةديرفلا ةرعاظلا هذه رهظت ملو ٠ اضعب اهّضعب يراحت تناكو
 ٠ ةيرسلا تامظنملا هذه اهيف تماق ىتلا لودلا نم



 تاطحم ضعب نائويلا لخاد أشنأ دق وزغلا لبق ىزيلجنالا ىشيجلا ناكو
 ىف ةماعلا ةدايقلابو ندنل ىف ةبرسلا ةرادالاب لاصت١ ىلع تناك لاسرا
 8 ةرهاقلا

 تالظملاب ةثعب اولسري نأ زيلجنالا عاطتسا ١9417 ماع ربوتكأ ١؟ ىو
 ٠ سيدياو ساليا نيتيرسلا نيتتيعمجلاب تلصتا ابصخش ١7 نم ةنوكم
 نيب لصوملا ىديدملا طخلا فستي ١955 ماع ريمقون ١6 ىف اوماقو

 ىذلا ب ايقيرفأ ىف ىناملالا شثيجلا نيومت طخ لقرع امم انيثأو كينولاس
 نيتيعمجلا نواعت دعتي ملو .رصم وزغ مزتعي ناكو ليود ةدايق تحت ناك
 ٠ ديدش ءادع نم ىرخالل امهتم لك ةلمحي امل ارظن ةيلمعلا هذه نيتقباسلا

 ىلا اودمعف , ناملالا اوعدخي نأ زيلجنالا عاطتسا ١959 ماع فيص قو
 ناكو « نانويلا ءىطاوش ىلع ءافلحلا دونج لازنال ةدعلا نودعي مهنأب مهماهبا
 ةيناملأ ةقرف اولطعي نأ زيلجلالا عاطتساف . ةاجرملا اهراثآ ةعدخلا هذهل
 ٠ اهلمكأب ةحفصم

 ةثالث ةينانويلا ةيرسلا ساليا ةيعمج تمجحاه 1951 ماع ليربا ىفو
 سيدنا ةثلاشلا تدمصو نيكنثا تتتشف 2 ةينانوي ةيرس تابيعمج

 ةدايقب فرتعت نأ اريخأ ترطضا ةيعمجلا هذه نكلو ٠ زيلجنالا ةدعاسمب
 ٠ سيديا ةيعمجل ضرعتلا مدعب تدعوو ةرهاقلا ىف ءافلحلا

 ك1

 بعشلا مئسو + سيدياو سالبا تايعمج نيب ءادتعالا ثداوح ترركتو
 ودعلا راظنأ ثحنو دحاو نطو ىف ةوخالا نيب تانحاشملا هله ىنانويلا
 + لتحملا

 « ةرهاقلا ىلا ساليا ةيعمج ءامعز ضعب اوعدتسي نأ زيلجنالا عاطتساو
 اوبلاط امك ةرهاقلا يف ةينانويلا ةموكحلا ىف ةيعمجلا ليثمتب ءامعزلا بلاطف
 رمأ ىف لشرشت ضراعو « ءاتفتسالا دعب الآ نائويلا ىلا كلملا ةدوع مدعب
 سوفن تناك ذا ايرعاظ احلص ناكو + حلصلا مث اذه ىلعو ٠ ءاتفتسالا
 ٠ ءادعلاو دقحلاب ةئيلم نيفرطلا

 , ىرخالا ةيرسلا تاييعمجلا عيمج ديدج نم ساليا ةيعمج تمجامو
 نانوييلا لخاد ةيراج ثداوحلا هذه تناك امتيبو اهعضخت نأ تعاطتساو
 الا هتدوع مدع ىلع قفاوي نأ كلملا رطضاف ىنانويلا لوطسالا دونج درمت
 ٠ ءاتفتسالا دعب



 مذحهم لثم لودلا نم ةلود ىأ ىف ةيرسلا ةمواقملا لاجرل قيسي مل
 ٠ نانويلا ىف تثدح ىتلا تاماسقنالا

 ةلودلا هذه لظن' ىتح هدالب ىلا نانويلا كلم عوجر همهب لشرشت ناك

 * يناطيربلا ذوقتلا لخاد

 الوأ كلذو نانويلا لخاد نييعويشلا ةدعاسم لواحي ال نيلاتبس ناكو
 نم لشرشت عم هعقو امل اقيبطت ايناثو + ةلودلا هذه وزغ ىلع هتردق مدعل

 ٠ ذوفنلا قطانم ميسقت نأشب تاقافتا

 ىف ةيرسلا تامواقملا فنعأ نم ايفالسوغوي ىف ةيرسلا ةمواقملا ريتعت
 ٠ ةرابج ةمواقم هتمواقو ودعلا مامأ تفقو اهنأ ثيح ابوروأ

 ةلوللا ىمم ايفالسوغوي نأ لوقن نأ اننكمي نانويلا اتينثتسا اذاو

 بورحلا دح ىلا لصو ءادع ةيرسلا اهتايعمجنيب ماق ىتلا ابوروأ ىف ةديحولا
 برحلا لاوهأ مظعأو دشأ تساق ىتلا ةديحولا ةلودلا اهنأ امك ٠ ةقينعلا
 ٠ ةيناثلا ةيملاعلا

 اذه قرغتس ملو ايفالسوغويل ناملالا ؤزغ مت ١95١ ماع ليربا ىف
 ةفلتحم بوعش ةدع ىلا ةمسقم ةلودلا هذه نأ ثيحو ٠ ةدودعم امايأ ىوس

 2 ىتسوب لاهأو ٠ دوسالا لبجلا ىلاهأو ؛ برملاو « نييساوركلا : ىهو
 ةلود ءاشنا ىلع نييلاطيالا ةبحاصمب ناملالا دمع كلذل . نيفوجزره قاعأو

 ٠ نييبامرالا ةهتباصعو 2« ىتاوركلا شتيليفاب مكح تحث ةلقتسملا تاوركلا

 نييبرصلا ميمجو دوهيلا عيمج حبذب ةيباهرالا ةمظنملا هذه تماقف
 ىلامالا نيب ةيلعأ بورح ةدع تماق حباذملا هذه بناج ىلاو « نييعويشلاو
 ٠ ةلودلا هذه ىف نيدوجوملا نيسناجتم ريغلا

 باشلا كلملا اهيحصي ناكو ندنلىلا ىشتيفوميس لارئجلا ةموكح تبرحهو
 عتمتت ةيسايسلا بازحالا مممج نم ةنوكملا ةموكحلا هده تناكو 6 سرطب

 ٠ داليلا لخاد طاشن ىأ ثدحب ملو بعشلا ةقثب

 ٠ ناملالل ةيناث دارغلب ىف ةموكح ىفتيدنب ليمعلا لارنجلا نوكو



 ةيرس ةمواقمب نيتثا ماق « روهدتلا اذهو ةبيصعلا فررظلا هذه طيسو

 : رخآلا نع لقتسم امهنم لك

 لايجلا ىلا برهو ةمواقملا لضف ىذلا شتيفولاهم لينولوكلا وه : لوالا
 مري نيحي ىتح ةدودحم تايلمعب موقي شيج نيوكتو طابضلا عمج لواحو
 5 رصنلا

 ةديسشل ارظن طاشن ىأب مايقلا نع اتقؤم لساكت طباضلا اذه نأ الا
 دالبلاف ةيلقآ نييبرصلا ناكو ىبرص لصأ نم هنأ نع الضف « ىناملالا عمقلا

 ٠ ام اموي ةبلغلا مهل نوكي نأ روصتب الو

 فورعملا ذورب بيزوج ىعويسشلا بزحلل ماعلا ريتركسلا وه : ىناثلا
 ٠ نييعويشلا لمش عمجب ىعويشلا اذه ماقف ب وتيت مساب

 دبض ةريغص ةروث دوسالا لبجلا ىف تماق ١95١ ماع ويلوي ١ ىفو

 ٠ ريخلاب رشبتو ةعجسشم تناك ةروثلا هذه نأ ركذلاب ريدجلاو , نييلاطيالا

 دعوف نيسن اجتم ريغلا ةلودلا هذه ىلامأ نيب ءادعلا ليزي نأ وتين دارأو

 ترشثك ثيح همرثآ دعولا اذهل ناكو « برحخلا دعب ةيلارديف ةلود ةماقاب

 ةينالالا ةيركسعلا فادمالا ىف قئارحلا ترثكو «2 ناملالا دض تالايتغالا

 ىبرصلا لينولوكلا اهسأري ىتلا ىلوالا ةيرسلا ةيعمجلا مضب وتين ماقو
 ٠ .شتيفولاهم

 سيزوأ ةدلب ىف رقتساو ايبرص نم ريغص ءزج ررحي نأ وتين عاطتساو
 ٠ ةعبطمو قدانبلل ايبرح اعنصمو اكنب كاتم دجوو

 ريخالا اذه نأ الا مهوتتشو شتيفولاهم ليئولوكلا راصنأ ناملالا مجاهو
 اريزوو اماع ادئاق هتنيعف ديربلاب ندنل ىف هتموكحب لصتي نأ عاطتسا
 حبصأ ىتح هلامعأ ةعاذالاو فحصلا تدجمو ٠ ايفالسوغوي ىق عافدلل

 0 ايفالسوغوي ىف لرالا ماقملاو هرصع ةروطسأ

 هحصن لب 2 هديؤي ملو , ىعويبشلا وتيتب فرتعي نأ نيلاتس أشي ملو
 تمستا ىتلا ةيعويشلا ةغبصلا هذه هيلع ذخأو , ندنل ةموكح عم قافتالاب
 تادعاسم عطقل اهتضرع ثيح ةيعويسشلاب رارضالاىلا تدأ ىتلاو هتكرح اهب
 + ءايرثالا ةقبط

 ملا جنها م



 ليئولوكلا ةموكح ىدل ةثعب لسري نأ ىتييفوسلا داحتالا بلطو
 ٠ هيلط لينولوكلا ضفرف ىشتيفولاهم

 0 تعقوو 0 1 راصنأ نيب ةفينع ةيومد كراعم

 ىف مهل متو « داضم موجهب اوماق ناملالا نأ الا ء وتيت فيلح رصتلا ناكو

 وتمت راصنأ نيقرطلا نسب امئاق ءادعلا لظو عيمجلا مالستسا مايأ ةعبس

 ٠ شتيفولاهمو

 كرتشملا ودعلا هنأ هرابتعاب لتحملا ىلا نورظني هراصنأو وتبت ناك امليبو

 مراصنآأو شتيفولاهم ناك ء دالبلا نم هدرطو هريهق بجي ىذلاو لوالا

 شتيفولاهم نويلاطيالا دوز اذه لجأ نمو وتيت .رهق ىوس ءىشب نومتهي ال
 ٠ حالسلاب

 نم نوكملا ودعلا ىششيج بناج نم تامجه ةدعل هراصنأو وتيت ضرعتو
 ٠ تاوركلا ىلاهأ نم مهل نيعباتلاو نييراغلبو نييلاطياو ناملأ

 2, تارم ةدع هتدايق رقم ريغي نأ فراجلا ليسلا اذه ءازا وتت د رطضاو

 ناب مك ور را او ل

 * مادعالا مه ريصم ناكف رسالا ىف اوعقو هراصنأ نم ٠٠+65

 اذه ىف ةرشابملا ةجيتنلا تناكو « ايلاطيا تملس ةنوآلا هذه ىفو
 مث نمو « ايلاطيال رواجملا ايفالسوغوب قرش بونج رب رحت ىم ثداحلا

 لجر فلآ 65٠« نم فلاتي اشيح نوك أمك ٠ هيلع ارطيسم وتين 3 حيصأ

 ريمقول ٠ ىفو ب مهباحسنا دنع نويلاطيالا اهكرت ىتلا ةحلسالاب نددوزم

 اسيئرو شيجلل اماع !دئاقو ايفالسوعوي لاشرام وتين حبصأ 1١5325

 ةدعاسملاىقلتي ناك ىذلا شتيفولاهم لينولوكلا ىلع وتيت رصن ىغط دقو
 عطق وتين بناج ىف ةحجارلا ةفكلا نآ لشرشت ىأر امل اريخآو . ءافلحلا نم
 ولو ناملالا ةميزه وه ديحولا لشرشت 5 فقده ناكو شتيفولاهم نع ةدعاسملا
 وتيث وه هرظن ىف ناطيبشلا ناكو «٠ ناطيشلا عم هفلاحت ىلا رمالا ىدأ
 وحن ىتييفوسلا فحزلا فقو ىلا فدهي لشرشت ناك امك ٠ ىعويشلا

 ٠ ىطسولا ابوروأ



 لمعلا اذه ربتعيو ةيخسلا اهتدعاسمب وتيق ارتلجنا تدم اذع لجأ نم

 . ابوروأف ةيرسلا شويجلاو تايعمجلا ءازا ايناطيرب اهب تماق ةدعاسم ربكآ

 ىلا فدهت تناك سيق ةريزج ىف ةيرحب ةيوج ةدعاق ايناطيرب تأشنأف
 ٠ ايفالسوغوي نم ىقابلا ءزجلا ىف نيدوجوملا ناملالا برض

 نوكم ايفالسوغوي ايبرح الوطسأ ةريزجلا هذه ىف ايناطيرب تأشنأ امك

 طاببضلا جيرختل ايلاطيا ىف ةيبرح ةسردم تاشنآ كلذك « ناكيروهلا

 - نييفالسوغويلا
 نأ هعبو « تابيابدلا كراعم ىلع رصم ىف نويردتي نييفالسوغويلا ناكو

 فالآ ترركث تامحهب هنوديؤبي 5 ماع ءافلحلا ماق وتين ىشيج معدت

 ٠ تارملا

 فطخ ناملآلا تاللنملا دونج لواح , ىرجت كراعملا هذه تناك امنيبو

 ٠ ىتيب

 ودعلا عقاوم رارمتساب برضفت تناك ىتلا ب ءافلحخلا تارئاط تدعاسو
 ٠ ايفالسوغوي نم هباحسناو هدودحو

 فورظلا لك تناكف ةيسايسلا ةيحانلا نم امأ  ةيبرحلا ةيحانلا نم اذه

 .٠ هبناج ىف ةحجارلا ةفكلا تلامو ه وتيت حلاص ىف ةيجراخلاو ةيلخادلا

 ٠ ةرهاقلا ىلا ندنل نم ( ايفالسوغوي كلم ) سرطب كلملا ايناطيرب تلقنو

 موسمعلا سلجم ىف لشرشت نلعأ ١955 ماع رياربق اا موي ىفو
 * وتيتل ايناطيرب ةدعاسم ىناطيريلا

 دوجوملا  ايفالسوغعوي ءارزو سيئر فرتعا ١955 ماع وينوي رهش ىفو
 لاقأ ١1985 ماع سطسغأ 8 ىفو ٠ ديدجلا ىروثلا ماظنلاب , ندنل ىف
 .٠ ماع دئاقك ةيسصئم ماهم نم شتيقولاهم سرطب كلل

 نأب ايفالسوغوي ىلاهأ عيمج كلملا رمأ ١955 ماع ربمتبس ١؟ ىفو
 ىلا ارس وتيت رفاس ايثاهن ناملالا باحسنا ليقو ٠ وتيت ةدايق تحن اونوكد



 تءاجو . ايفالسوغوي اوكرتي نأ زيلجنالا نم بلط هتدوع دعبو وكسوم
 ايبرص ريرحت ىلع هتدعاس ىتلا ىهو ( زيلجنالا لحم ) ةيتييفوس ةوق
 * دارجلبو

 ىرخالابورمحلا عيمج نع فلتخت « اهعون نم ةديرف ايفالسوغوي برح نا
 ٠ ( لافطالاو ءاسنلاو لاجرلا نيب ) زييمت نود ىلاهالا ىلع ودعلا ةوسق نم

 رارق رادصا ىلا رلته عفد امم نيلت الو ةدينع ةيرسلا ةمواقملا تناكو

 ٠ ةمحر وأ ةقفش نود ةمواقملا ىلع ءاضقلاب

 ةجردل ىلاهالا بناج نم افنع رلثه همدختسي ىذلا فنعلا لباقي ناكو

 ةمهيجلا ىلا مهلقن تابلط نومدقي هطابضو ىناملالا شيلا دونج ناك نأ
 * ايقالسوغوي نم ابره ةيسورلا

 ناكسلا نم 2٠١ ناملالا لتق دقف هريرحتل مدلا ةبيرض بعشلا عفد دقو
 . صخش فلأ ٠ و نويلم لداعي !ذدهو

 «لزنم فلأ 8٠١ اورمد امك . ةيديدجلا ككسلا طوطخ نم 2/5٠ اورمدو

 ٠ درشتلا رشتناو . ةعاجملا تشفنو ء ةيشاملا ”# و

 باحصآ رامصنالا ةبراحمل ةلماك ةقرف ١6 لاسرإ ىلا ناملالا رطضاو
 < ةينطولا ةديقعلا

 راصتنا نأكو مدلاو ديدحلاو رائلا نم تنوكت ةديدج ةلود ترهظو

 ةمواقملاب اوماق نيذلا هراصنأو وه ءانثلا قحتساو « الماك اراصتنا وتيت

 يلا
 نيلجنالا نأ الا ةمخض ةدعاسم زيلجنالا ةدعاسمب مت رصتلا اذه نا اقح

 فوسو ةحبرم اهنأ اودكات نأ دعب الا ةدعاسملا هذهب راصنالا ءالؤه اودمي عل

 ٠ ةبيط جئاتنب مهل ىتأت
 اوئنقلو 2 اهل مهصالخا اوتبتأ دق راصنالا ءالؤه ناك ةدعاسملا هذه ليقو

 ٠ هاستي ال اسرد ودعلا

 مه راصنالا ءالؤهو ءافلحلا لع مهرظن ةهجو راصنالا ضرف كلذ دعي و

 0 مهخيراتو مهريصم اوعتص نيذلا

 دع كرا



 :هدنلوب  ؟

 لالتحالا ناك ثيح ادنلوب ف ثدح ام لثم ابوروأ ىف ةلود ىأ ىف ثدحي مل

 : ةلثمالا ىلوأ هذهو ةجرد دعبأ ىلا ايساق كانه

 ميسقتب ايناملا تماق مث « امهنيب اميف ادنلوب سورلاو ناملالا مستقا
 * طسولا ءزجلاو ىبرغلا ءزجلا : امه نيئزج ىلا اهبيصن

 نأ مهيلع ناك نيذلا نييدتلويلا ءاقب ىلع ةايحلا ترج ىبرغلا ءزجلا ىفف

 * تالوقنم وأ لام مهعم اوذخأي نأ نود اولحريو ءزجلا اذه اوكرتي

 نويدنلوبلا نأكو ةرقتسسم ريغ ةايحلا تناك دقف طسولا ءزجلا ىف امأ

 نومرقي ىئادع لمع ىأ لباقي ناكو ٠ قيض قاطن ىف" مهقوقحب نوعتمتي
 وليك ؟؟ دعب ىلع ىريملاب ةنيدم ىفف + ىعامتجا عمق « لتحملا ىقيجلا دض هب
 فالآ ةثالث ىلع ضبق نأ ةجيتنلا تناكف ىناملأ ىدنج ليتغا وسراو نم
 * ىرق ةدع كلذ دعب تمده امك 2 اومدعأو صخش

 اذه نم ايجيردت مهدايعتسا وأ نييدنلوبلا ةدابا ىلع لمعي رلته ناكو
 ضربب ابابصم اضخش الهر... - مادعا : ةدابالا ةلثمأ نمو ٠ اضيآ ءزجلا

 هنأ ثيحب حاوزلا ميظنت , لمعلا ىلع نيرداق ريغلا ةرجعلا مادعاو , لسلا

 , لمع ةقاطن ءاحصالا حنم , طقف اقلخو القعو امسج ءاحصالا لع رصتقا

 ٠١ لقثب اعورشم كانه ناك اريخأو / نييدنلوبلا نود ناملالل سيردتلا

 * اي ريبس ىلا ىدنلوب نويلم

 ىذلا داحتالا اذه لثم اودحتا نأ ةمواقملا لاجرل ابوروأ يف قبيسي ملو

 ْ ٠ ءانتثتسا نود اعيمج نييدئلوبلا عمج

 قفتي ادحاو اليمع ناملالا اهي دجب ىل ىتلا ةديحولا ةلودلا ىم هذهو

 ٠ مهل ةعبات ةرازو ليكشت ىلع مهعم

 نع اولقن مهنال ةيرسلا تاكرحلا نف ىف ةياردو ةربخ ىوذ نيدنلوبلاو

 ٠ سورلا ةرصايقلل مهتمواقم ءانثآ ىف اهوملعت ىتلا عادخلاو ليحلا مهئابآ
 1914:1915 ىماع ىلوالا برحلا ءانثأ ناملالا ةقرعم هل قبس نم مهنم نأ امك

 ٠ ةيدنلوبلا ةيرسلا ةمواقملا ىلع ءاضقلا ىلا ىدأ برحلا روطن' نكلو

 دق وق نع



 ىكسروكيس لارنجلا نوكو ةموكحلا تبرع ىدنلوبلا ىشيجلا مزه نأ دعبو
 نييدتلوبلا نم ىشيج دينجت ىلع ةموكحلا هذه تلمع , سيرأب ىف ةموكح

 ٠ ونيجام طخ ىف اوبراح الجر ١68ر٠ ٠٠ هماوق ناكو اسنرف ىف نيميقملا

 نم مث سيراب نم تاميلعتلاو ءابنالا ةعاذاب موقت ادئنلوب ةموكح تناكو
 + ةعاذالا ةكرح لش امم ويدارلا ةزهجأ عيمج اورداص ناملالا نأ الا ء ندنل

 نيبو لخادلا ىف ةيرس ةمواقم ىأ نيب لاصتا ثودح ناكمالا يف نكي ملو
 ريغ تارئاطلا تناكو « ةفاسملا دعبل كلذو ندنل ىق ةيدنلوبلا تاطلسلا
 ٠ لاصتالاب مايقلا ىلع ةرداق

 امدنع ١955 ماع ىف الا تارئاطلا قيرط نع لاصقالا نم اونكمتي ملو
 تاذ ىهو , « روتاربيل هو « رتسكنال » تارئاط نومدختسي زيلجنالا أدب

 ٠ ريبك ىدم

 مايقلا ىف مهودعاسي نآ زيلجنالا نم نييدنلوبلا نييئادفلا بلط دقو
 بلي ملو ٠ مهتابلط ددع غلبو تالظملاب لوزنلا لثم ةريطخ لامعأب
 ٠ اصخش 547 اهنم عجن بلط 8608 ىوس اهنم زيلجتالا

 امددع غلب بيرخت لامعأب موقت نأ ةيلخادلا ةيرسلا ةمواقملا تعاطتساو
 لاجر جرخأو , ديدح ةكس ةبرع ١92٠ و 2 ديدح ةكمس ةرطاق ٠

 ءىناملأ ٠٠*71 اولاتغاو ء ىربوك 78 اوفسنو طخلا نع اراطق !/؟'؟ ةمواقملا
 ٠ ةعونتم بي رخت ةيلمع ؟هر٠١٠٠ ىلاوحت اوماقو

 , تاعماجلا اوقلغأف ىلاعلا ميلعتلا نم نييدنلوبلا نامرح ىلع ناملالا لمعو
 « نيسردملا تعمجو « ةيرس ةعماج حتف ىلع تلمع ةيرسلا ةمواقملا نأ الا
 ٠ تاناحتما ءادأ دعب تاداهش مهتحنمو « اهب بالطلا تقحلاو

 قيرط نع كلذو « تامولعملاب ءاقلحخلا دمب ةيرسلا ةمواقملا لاجر ماق امك
 مهدلل دونجلا فلخ ريبست تناك ىتلا دوت ةمظنمب لاجرلا ضعب قالا
 ٠ ةنوؤملاب

 خيراوصلاب راجت نع ةميق تامولعمب زيلجنالا دم ةمواقملا لاجر عاطتساو
 ٠ دنومنيب ةقطنم ىف اهب نوموقي ناملالا ءاملعلا ناك ىتلا

 مس قو سس



 ةعاذالا قيرط نع متي ةيرسلا'ةموامملاو زيلجنالا نيب لاصتالا ناكو
 ٠ لاصتا لاجر عم لمسرت ريراقت قيرط نع وأ ةيرسلا

 تامواقملالا ١ يقر رمالا اسنرف ىف ةميقملا ةيدنلويلا ةموكحلا تردصأ امك

 ايناملا ىلا ايسور هلسرت تفاك ىتلا نيومتلا ةلقرعب مايقلاب امنرمآات ةيرسلا
 ٠ ىناملالا ب ىسورلا قافتالل اقفو

 تاشوانمب ةيرسلا ةمواقملا تماق ايسور ىلع موجهلاب رلته ماق نأ دعبو

 ٠ ىزاغلا ىناملالا شيجلا ةرخؤم ىف
 داع مث , افيتع اعمق ةمواقملا ةكرح عمقب لامعالا هذه ىلع ناكالا درو

 ٠ ةيبيرختلا مهلامعأ ةلصاوم ىلا عمقلا دعب ةمواقملا لاجر

 وو ا # *خ

 نودعي ةمواقملا لاجر لظف سورلا هلتحي ىنلا ءزجلاب قلعتي اميف امأ
 ىتح ايسور ىلع رلته تاموجه تأدب نأ امو , ناملالاك مهل ءادعأ سورلا
 تدابعو ايسورل ةقيدص ادتلوي تحبصأ ام ناعرسو « عاضدالا تريغت

 ٠ ىلوالا اهتريس ىلا عاضوالا

 هيلع تناك ام ىلع قفاوي مل نيلاتس ّنال اجوعم ناك حلصلا اذه نكلو
 . اهايايخ فشكتت ملو « ةمئاع ةلأسملا تلظو , برحلا لبق ادنلوب ىق ةلاحلا

 نيئطاوملا داحتا١ا ًاشناف ء نيلاتس تاين تلجت ١921١ ماع ربمسيد قو
 ىف لمعت تناك ىتلا ىكسفيلاو دناو ةيدنلوبلا ةبتاكلا ةسايرب نييدنلوبلا

 نييدتلوب نييعويش نيلاتس لسرأ امك ٠ لينولوك ةفيظو ىف رمحالا ىشيجلا
 امك ٠ ىدنلوبلا لامعلا بح اهيف اوأشنأو تالظملا قيرط نع ادئلوب ىلا
 ناعرسو , ندبنل ةطحم رارغ ىلع وكسوم ىف لاسرا ةظحم نيلاتس آشنأ
 ٠ مهتلا قيفلتو مئاتسثلا ناتطحملا تلدايت ام

 ٠ اهنم ريغص ءزج ىف الا ادنلوب ةدعاسم نم نيلاتس نكمتي ملو

 ةيناملالا شويجلا تلخد ء ىتييفوسلا داحتالا وزغب ايناملأ تماق نأ دعبو
 ةباغ ىف ناملالا فشتكاو . تييفوسلا هلتحي ناك ىذلا ىدنلوبلا ءزجلا
 سورلا ناك نييركسع نييدنلوب ثثح نم فالآ ءزجلا اذه ىق ةعقاولا نيثاك

 ٠ ءزجلا اذهل مهلالتحا ءانثأ محولتق دق

 مع امو



 ةريبك ةحض هل ناكو ابنلا اوعاذأ ىتح ثثجلا هذه ناملالا فشتكا نأ امو
 , رمحالا بيلسصلا دب ىلع قيقحتلا ندنل تبلطو 2 ةيثودلا طاسوالا ىف
 ٠ لاحلا ىف ايناملا تقفاو عبطلابو

 ؟٠ ىف ا!دئلوب عه تاقالعلا عطق وهم ةكرحلا هذه للع امسور در ناكو

 ٠ ثادحالا تقحالت كلذ دعبو "١95 ماع ليربا

 شيجتلكش ىتلا نييدنلوبلا نينطاوملا ةيعمج وكسوم ىف سورلا أشنأف
 سورلا أشنأ امك + جتلرب لارنجلا ةدايقب ىتييفوسلا داحتالا ىق ىدنلوب

 ٠ ةيدنلوب ةيموق ةنجل وكسوم ىف

 تآشنآ نأب م. 32. كءأ ىمست ةيرس ةيعمج لامعالا هذه ىللع تدرو

 ٠ روتاتكد امهالكف « رلته نع لقب ال ىذلا نيلاتس

 : ىحم ةعبرأ بازحأ ادنلوب ىق تماقو
 ١ ىكارتشالا بزحلا ٠

 ٠ ىموقلا ىحيسملا بزخلا ب 5

 نأشب تييفوسلا عم ةشقانم ىف لوخدلا ىلع اهضارتعا ىلع قافتالاب
 منص نم ةموكح ىأ ىلع ةقفاوملا نع تعنتماو , ةيقرشلا دودحلا ةلأسم

 ٠ وكسوم

 ايف اين اين

 رهن ىلا رمحالا .شيجلا لصو ةقرفلا هذه ءانثأو « فواخملا هذه لايحو
 ٠ ادنلوب ىف عقاولا لوتسفلا

 : ىهو ةفسؤم ثداوح عوقو اذه قبمس دقو

 مغر « لبوك ةئيدم ىف ناملالا ةبراحمب اهدحو مل. 1. ةنجل مايق ب ١
 ٠ كلذب مهدعو دعب اهتدعاسم نع سورلا ىلخت

 اا جاآل



 ىلع ءاليتسالا ىف نوي.دتلوبلاو سورلا كرتشا ونليف ةئب ادم قواد ؟

 تادحولا ءاسعز لع ضبقلاب سورلا ماق كلذ دعبو م ةنيدملا

 ةيعمج+ل ةعباتلا

 ٠ لوتسفلا رهن ىلعو فوفل ةنيدم ىف ثداحلا اقره رركت ب «

#04 

 نم رييبك بناج ىلع ارارق ندنل ةموكح تذختا تداوحلا هذه لالخو

 : وهو ةيمهالا

 ء٠*٠ « وسراو ةروث د

 كلذو عقاولا رمالا مامأ سورا عضو نمضتي رارقلا اذه ناك دقق

 ةموكح ةيعرش ضرف عم مهل نيعبات ريغلا ةمواقملا لاجر نم ةمصاعلا ري رحتب

 فلتخي ناك عضولا نأ الا ؛ سيراب ةروث هيشت ةروثلا هذه تناكو , ندنل

 * ثيح نم

 0 ةقوسنم ىتييفوسلا داحتالاب وسراو طبرت ىتلا ىرابكلا تناك س الؤأ

 ٠ اهلخاد ىف ناملالاو ةمصاعلا نم برتقب رمحالا ىشيحلا ناكو

 خلبت مل رارقلا اذه ةيدنلوبلا ندنل ةموكح تذختا امدنع ب ايناث
 +٠ هب نوسكاس ولجنالا

 رفاس حافك ىلع ةمداق اهنأ اهامت ملعت ةيرسلا ةمواقللا تناك س اثاث
 نم ةدعاسم ىأ ىقلتت نآ رظتنت ال تناك مث نمو ٠ ىدملا ةديعب ةرماغمو

 4 جراخلا

 ٠ ةبيهرلا ةعجافلا وحت ريست ةمواقملا تناك ثادحالا هذه لالخو

 "5 مهنيب نم ناك ,اقفلأ 2 راوثلا ددع غلي و 7 سطسغأ لوأ ىف ةروثلا

 ةريخذ لمحي مهنم لك ناك و , قدانبلاو ةشاشرلا عفادملاب ليحلسملا نم افلأ

 سعا حاولا سل



 ضعب عنصل ضرالا تحت مناصصم كانه تناكو ٠ مايأ ةعبس ةدم هيفكت

 ىف راوثلا اهمدختس لاسرالل ةطحم كانه تناكو ٠ ةريخذلا هذه عاونأ

 ٠ ةيزيلجنالاو ةيدئلوبلا ةغللاب ةعاذالا

 ةموكح هجوتن مل اذهل ةروثلا هله نع نيضار نوسكاس ولجنالا نكي ملو

 ةيزيلجنالا ءابنالا ةلاكو قيرطنع وسراو ىلاهأ ىلا اهلاسراب ةيدنلوبلا ندنل

 مهتدعاسم اوررقو راوثلا اوديأو مهيأر نوسكاس ولجنالا ريغ دعب اميفو

 . ةفلتخملا داوملا نم نط ؟5؟* تقلأو ةيكيرمأ اهمظعم ةرئاط ؟83 تماقف

 ةمواقملا ءاول تحن راوثلا ىلا نويعويشلا مضنا دقف ةنيدملا لخاد ىف امأ
 نم ةيناثلا ةفضلا ىلع ناك ىذلا رمحالا شضيجلا كرحتي ملو م. 1. ةيرسلا
 ٠ ةئيدملا

 لاحر مصو 5 ايههنع نيلوتسملا ففصوو ةروثلا هذه نيلاتس ركدتساو

 - نيمرجملاب ٠ ةيدنلوبلا ندنل ةموكح

 رتروملا مفادهو تارئاطلاو تاحفصملاو تايابدلا يق , داوثلا براحخو

 + موجهلا عقادمو

 مايق نم اموي 5١ دعبو ةيرسلا ةمواقملا راكوأ ىناملالا سشيجلا محتقاو

 فراسشم ىلع ىوتساو لوتسفلا رهن ربعو رمحالا شيجلا كرحت ةرونلا
 ٠ ةيرسلا ةمواقملا ةراسخ تناكف 2 طقف ةمصاعلا

 ١٠ر +٠٠ مهنم لجر ١الر٠٠٠ ةيرسلا خل. 6. ةمواقملا ةراسخ تغلبو
 معو 4 نييندملا يد ةحداق رئابسخلا تناك امك“ . ىجحرج الرو ٠٠ و لتق

 ٠ بارخلا

 تقحالت انهو ٠ الماك اريمدت' وسراو ىقاب ريمدتب ناللالا ماق اذه دعبو
 : ةقئاق ةعرسب ثادحالا

 سورلا صضيقو 2 بفطاخلا موجهلاب ١1546 ماع رياني' ١؟ ئف سورلا ماق
 ةمواقملا لاجر ىلع

 ل مهما



 دعب دالسلا نم مهدرطب سورلا ىفتكاف , ةيناطيربلا ةثعبلا ءاضعأ امأ
 مايآ ةدع مه رجح

 ةتقؤم ةموكح سورلا لكشو , لمأ رخآ ةيدنلوبلا ندنل ةموكح تدقفو

 9 نيددنلوبلا وحن مهفطع

 ةسايس ءافلحلا نمض اتلاد ىف لشرشتو نيلاتسو تلفزور عمتجا امدنعو

 ٠ ةيقرشلا ادتلوب ءازا تيبفوسلا

 هللا دمحب مت

 مدهسد 00 هع



 ١956 ب ١999 نم ةيرسلا ةمواقملا

 ءا ما ما. ٠ ةماع ةرظنإ

 ءا ما م0 + ةيرسلا ةكرعلملا

 ةيروتاتكدلا ةمظنألا ىف ةيرسلا ةضراعللا

 ٠ ٠ ىئيلوسوم مكح دهع ىف ايلاطيا

 ء02 + رلته دض ةيناملألا ةضراعملا

 ٠  ةيبرغلا ابوروأ ىف ةيرسلا ةكرحلا

 ٠ ىطسولا ايوروأ ىف ةيرسلا ةمواقملا

٠. 
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